
As aparencias nem sempre
são favoráveis aos parla
rr,entares. mas a realidade
hem esr;larecida lhes é fa-
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durante as festas' de Natãl-
RIO, 27 (U�P.) - Cerca trou 58 casos e atendeu 102

de 32 atropelamentos ocor-I chamados; registrando-se
reram nesta capital duran- na policia 90 casos de a

te as festividades de Na- gressão, 11 de intoxicação,
tal. 32 de mordidas de cães, 9

casos estranhos e 16 de em

O Pronto Socorro regis-I briaguez.
O Presidente ,Getúlio Vargas' IDr.Nerêu Ramos

no gaúcho, além do sr. Per

vinio Santa Helena, prefei
to do município de Iraí. O estada nesta Capital.

A imprensa e o Parla- to de assuntos e questões, e governador do Rio Grande
monto se encontraram num j.roblemas ainda que pode- do Sul e comitiva almoça
banquete de confraterni- riam ficar bem em outras "3m em companhia do pre

zacão que tomou a fisiono- Assembléias, mas que na �idente Getúlio Vargas, re
mia de uma homenagem ao Câmara dos Deputados ou -:1 essando a Pôrto Alegre
&1'. Nerêu Ramos,presiden- no Senado nada mais repre- cerca .das 15 horas. A tar-

te da Câmara dos Deputa- .sentam do que um furto, , de. às 1,6 horas, o presidente CIDADE DO VATICA-, na), o sr. Cristiano Macha- lando, manteve intensa ati-

dos. Não podia ser melhor .nna lesão ao país. . "!c:túlio Varzas iniciou a NO,28 (D. P.) - O ernbai- do revelou, desde moço, vidade política.
-� . . _ ",] xador brasileiro junto à grandes qualidades de intc- Esteve solidário com a re-Ih d iornalistas Dos três poderes da Re- 1 t b a aos presentes,3 esco a os J, _IS rr UIÇ o ,

Santa Sé sr. Cristiano Má- ligência Já em 1912 form,.. ' volução eonstitucionalisia
cronistas p;r1amentares, pa- pública, o Legislativo é tal, Ie Natal aos peões e às suas I chado morreu na tarde de va-se em farmácia, ingres'l de 1932.
ra r-esumir na pessoa de um vez mais visado até do que .-mílias, b�m como a nu- ante-ontem, repentinamen- sande, depois, na antiga Fa Em 1933 foi ele-ito df:DU
deputado, de um parlamen- o Executivo. Entretanto, se .nerosos empregados das es_l te, vítima de uma sincope culdade LIVre de Direito tado à Constituinte, .� re-

tal' de raça, que recaiu no o povo critica e por vezes c . âncias vizinhas. Centenas I cardiaca. do Rio de Janeiro, onde se eleito para a Câmara, IO!?'n
d bacharelou em 1917. a seguir.volho e carrancudo repre- i'az em termos de. gran e Ie pessoas reuniram se em C AUDIÊN "'TA -v v-

.
.... e -

i MAR ARA C_ Em 1922, Raul $oares,�.. Renunciou em 1936 p.F;'sentante de Santa Catari-' -penetraçâo, de. real contun- lejor do presidente, que

I
COM O PAPA leito presidente de Minas, exercer, em Minas Geruis o sr. Monnet B. Davis, em-

na, Desde sempre tem 'êle .iência, será porque deseja .ifereceu aos homens do ,fê-lo chefe do gabinete, e a secretaria da Educação baixador dos Estados Uni-
-mantido a mais pura linha dele uma superação, quer campo e às suas famílias _RO.MA,28 (D.P.). - ?Itl.té à I�Jr,te dogrande poli- no govêrno do sr, Benedit : dos de Israel.

que -eAle seja a garantia da '

bri dos.' b 1 i emhaixador do Brasil ante tico minerro fOI o meco Valadares. Nesse pôsto n sr- O extinto, desde 1951,do açâo na presidência que " roupas rinque os a as IS' C" I
,. .

' ,

d
.'

d .

c-
, ,'. "a Santa .. e, sr. ristiano Cristiano Machado seu ano maneceu até a que a 'j'� i·

Exerceu, .primeiramente no marcha regular e imponen- .nstrumentos a�ncolas e�c:'1 Machado, falecido. ante-ou- xiliar iTI2lS ín�imo.,· tadura, a 29 de outubro i:t chefiava a missão diplomá-
Senado Federal, e agora na te da democracia

c
nacional, O.chefe do governo, que dl-j tem, pensava realizar uma Em 1!);?5, fOI eleito depu- 1945. tica norte-americana nesta

Câmara dos Deputados, fi- sua garantia e sua expres- l':giu pessoalmente a distri-" viagem por motivos de saú- lado estadual. No ano ::;f:'. Em 1945, foi eleito Jt>pu- capital e er,a decano do cor
lündo f'quidistante dos in- são mais pura. Daí, certa, b�icão dos presentes per-: de, tendo por isto solicitado guinte, renúnciou ao man tado federal à ,Constituinte po diplomático. Voltára,

d t t
- '.

'

t ,'t 'I uma audiência com o Papa
I
d::J.to, por ter sido eleito di· e estava no exercício d(' ha' pouco -1os Estados Unl'-t

.

e gru men e, essa a ençao segul- ') n eu en regue a essa a ...
eresses pessoaIs ou -

, éL U:
, _

-

para os próximos dias. retor d,) Banco de Créditc mandato quando foi e<;l,·O ..

j-'OS, pal.'a ver apenas e uni- da e vigilante qu� se exerce l'da �,té a noite, quan�o se{ i O ataque ca,rdiaco se pro- Real de Minas Gerais. lhido candicla'to da aliança dos, onde estivera de li
,Cf..mente o país e sua dfg,ni- ,;;ôbre os at0l; 'e ·as decisões 'f::-,5ro� o ú1tÍlPQ. pe�o. J."; 'duziu ntiat)-do, o embitixaeIol' Con�:'1ado, 'om 1-926, po;o' P S.D.-P.R. à prE:sidêncl.: da cençaya!:ól tratamento de'
c:lde: Por isso mesmo é al- p��lamentareJ,' pelo -povo:,

.

..;
-

convel'sava
J
éom o adido à ;hüônio Carlos, foi prefeit;:: República. Aceitac'l. recen saú�'

tissimo seu prestigio e to- Ai de nós, brasileiros, se' o ...............w.................._......."..,....._�' Embaixada, 'Deoclécio de de Belo Horizonte de 192() temente. o pÔ,;�0 uz embd!

tal a autoridade, com que Parlamento falhar! Que se- I Campos, e o desenlace foi a 1930. Realizou a

amPlia-, xador junto a �;mta Sé. S'.a

rá das nossas liberdades ci- M'orlo na lfr·lc!li \ quase instantâneo. ção do abaste�imento dá- il,dicação foi ar']'(JVada pe�.exerce suas funções. li U I' OUTROS DETALHES gua, a cor:s�ruc;;ao do 'Mer-
. Sena?o numa. dem�n_straQa')O sr. Nerêu Ranfos, .em vicns, -àos nossos-direit'os de

> II d W. ti cado M1.'�11clpa1. grandes 0- coletIva de SW:ll<.tla pe Si' Jafa, mas provavelmente
discurso de agradecimento, �idadHnia, conquistados a- -O uOD '8-" '''V& .

-! .

1?
'

�
bras de saneam.e_!1·j.) _e ·cal- ��a� ��:.�a;; qualidades d" seus restos mortais serão

{alou sôbre os motivos que través de lutas que marcam Narobi" 27 (U. P.) -'INOCID28A(DU-Dp-D)_O_ DVAT�C� ,._;;al1lento e a �I�Ç�(ô{1ú Jú nomem de 5�il1.· .
--
- \f'vad9s _de ?yiãõ para os-

" . . , ..
- sr:-CY1S· -ti,) f.I_..r"-'.:cJ:.s;--que eorta a ci- A FAIV�IL1A ' _._

___existem para culpar o Par- etapas magnificas da nossa Confllma-se a nOÍlcla do
l'tI'ano Machado embaixador 1..J D .,..

f' O C 'h 'Estados Uni80s. ----=.
,
., ( iJLe, • cr lnlcF'!,lV3 sua o' 'sr. ristl'1I10 Mac ad '"lamento de muitos males. E história politica? O Brasil falecimento do major Wa- ,do Brasil juntõ.à Santa S�" con;:;iru:t::a a pri1\1t'll'a VI!'l casou-se aos 1fl anos, e in.

tentou defender seus pares não pôde suspeitar dos seus vell filho do marechal Wa-Iq�e f�leceu su?Jtamente, Íl- lopei'ári<l. a Vila ümcórdia, viuvou no anJ Seguinte, f,
de injustiças que correm, o deputados e senadores que vell, morto no transcurso' nfi� SIdo recebIdo, pela ma- : em 1 '300 lotes. <'ando com um LJho, que Jé.>,

agiriam num sentido anti- de 'combate contra um im- nha, pelo Sa�to Padre, para I Em r,.;arço de 1�:10 foi e- )eceu i:'i doutol'C':!clo em M.- Presente 'depaís de ponta a ponta,' di- ::l apresentaçao dos votos de lf.'ito c\:'jJutado fed ..;) aI e 10- dicina.d' A bl" nacional, trabalhando con, portante grupo de elemen- F l' A N Alocara .
.

I
zen o. que nas.. ssem elas

" . " ._

e I� no .ovo. m
� go cepnls o preSl':i2nte 012- C, .fou-se, em segu .• L:; N t'lLegislativas nem tudo. é tra o regime. Se 9S critica, tos �au-mau, na re�l:o e� companhIa da emba�a- g.âr:o II,I<1l:iel.o fa�ia secretá. núpci<1:>, corri :9. Hilda V"r -a a

uro, nem tudo é interesse. ,e lhes impugna certos ru- le Thlks, a alguns qmlo-I tnz e conversava tranqu�l�- 1'10 do h terlOr e Segurau- 'Spe".mg Ma.::héC:o que lê!- TO'QUIO, 27 (U. P.) -

,110S ,é porque não abando-I metros da, estrada de Nai- mente em sua sala .de VISI-
-;;él.. F'Ji, então, um dos prin, Ixa viúva, com uma fiUn, As ilhas Amami e Oshian,tas, em companhIa desta eipal� ót.t:'..culadol'es, em Mi- ,D. Maria Luiza Macb.adl)na seu direito de vigilância eobi. 1 d b ,que foram restituidas aoÚ tima, q�an o, ruscamen- nas L�('�'é.is, da R�voluç3.o! Gontijo, casada com o en-�. fiscalização, que constitui t 1 d rd u os I Japão, pelos Estados Uni-_

.E, e:npa I eceu eA pe e.
_

de J!:3t', e ass.umi�l' oficial- b,e;:h��ro Mo.zart_ Mace})fi essencia mes�a do regi- O �1ajor Wavell, que co- ",entIdos. Sua esposa, atena llll�ilte. a chefIa (\,) mov.- G'mtIJo. Era lrmélO dos t:�-
dos (a maior das quais tem

tados se entrose na mesrrta me democrático. Aos parla- nlandava o famoso regi� da, chamo;'l ? pes�oal da ca- il1e;11c.
.

I
i�r:1ores Aníbal lll:achado ,e apenas 370 quilôm�tros

mentalidade, tome a mesma mentares cabe maior rigor
-

menta escossês da Guarda ::a. Um medICO fOI chamad.o T�' it()l'i"sa a Rr:volução, () !Lúcia Machado ,-1e Almeld-l, quadrados), estão situadas
N . -

d
:L presas, ma� t,od?s os cm- ::;r. C;,:'s;:ano Ma:'lado afas �f' 'cunhado do sr. AntônloColoração., afine pelo mes- no trato dos problemas na- egra, estava em mlssao e

I d"d'
- coI'am InlltelS' 'o em d d' _ I

.

'- ao sul do Japão. Consti-�

. _. ",
U.., I, •

-

['ou-se éI a mm ';' ic.�ao na' ,Jeaquim, de Almeida, dir",-mo tom e. a orqu'estra toque "ionais, cabe mais apuro de reconheCImento, bem como I balxador tIvera morte quase 1 a cuidar de. "i' vidades ',u-
.

t 1r do Museu do Ouro 2nJ
tuem território de pouca

sob a sua batuta impecável atitudes, mais rigor nas de..: um destacamento de

pOlí-l· instan,tânea: . rais, mas, escrevendo ou fa.. S.ahu á.·
J. importan;ia, do ponto de

:::em notas falsas e desarmo- cisões O povo estará sem- cia. Repentinamente a pa-
ASSIm que a Secretal'la

vista dos recursos agrico-
. , do Estado do Vaticano foi .

niosas, é preciso um traba- pre alerta em se tratando trulha do maJor Wavell

fOlI "d d t'
.

•••o•••••••••••u•••••o� las ou naturais. Mas a de-prevenI a a no ICla, mon-

Ilho que mereça ser chama- (h Poder Legislativo, por- submetida ao fogo de uns senhor Giovanni Battista

O p _

.. vQlução dessas· ilhas é, para
do de cúlossal, sem nenhum que'é dele que emanam os sessenta. terroristas

"mau-,'l\!IOntini, p.ro,:Secret�ria de . rêmio Maior· da- Loteria o Japão, da par�e dos Esta-
exagero. Mas, é preciso que rEflexos mais decisivos sô-, mau" m.unidos de armas au- Estado, velO a embalx�da.a-I' dos Unidos, um presente
c povo chegue a amar seJ,lS �re a vida coletiva. As cri-, tomáticas e escondidos na ·rr:s€lr:tar suas ctondoldenc!as I de Natal de Natal muito apreciado,. _.

'

, I é, I!1(' mar-se. an e os espo-
representantes, disse o sr. bcas sao, pelo menos, bem floresta.

i jas do desaparecido. por motivos sentimentais e
;'Jerêu l1amos, e o fará intencionadás, embora por i Inúm�ras personalidades, Conforme Ja haviamos O bilhete foi adquirido patrióticos.
quandó conhecer melhor os vezes atinjam desusada se- O major foi morto quase particularmente eclesiásti- noticiado, {) bilhete 19.223, por sub�crição, pois todos Os Estados Unidos con-

dt'svelos, os sacrificios e o veridade. Não, se espanteh1 que imediatámente quando, ('às, desfilaram ante a essa cont�mplado com o prêinio os seus possuidores traba- servam a principal ilha do'

1· do embaixador.tI::lbalho é.ssombroso que alí .JS nossos deputados e os "I sua patrulha se ançava ao
A t" d fI' t maior, de 30 milhões de lham num mesmo -escritó- arquipelago dos '-Ryukyus,. I no ICla o a eClmen o

/ .

FC reali:z.a em bem do país. nossos senadores diante dos ataque na floresta. Na Im-
causou uma profunda emo- cruzeiros, na Loteria de rio. que 'é Okinawa, por êles

brados altos do povo, quan- possibilidade de atingir os ção nos meios diplomáticos-, Natal, cuja extração se rea- transformadas em uma das
do andarem ,desacertad,?s, "mau-mau" entrincheirados bem como no Vaticano on- lizou no dia 23 último, foi -- mais importantés bases
desajustados da opinião pú- em posições preparadas, os de o· embaixador granjeara adquirido por treze, pessoas

I ��a'" aéreas de todo o Extremo.

a estima e õ apreço geral, 'O'"
,

,

blica. Acreditem que devem demais elementos da patru- residentes na cidade de Ca- Tempo Oriente.por suas e11finentes qualida-
ser orient�dores e não se- lha esperaram que anoife- des, nas poucas semanas çador, Estado de Santa C�- O acôrdo ;SshIadõ, nestaguidores da massa anônima ,cesse e então atearam fogo que seguiram sua chegada tarina. Telegrama expedido Previsão do tempo até às capital, fpelo. embaixador
e amorfa das ruas. Suas à floresta com o auxílio de a Roma. -Nenhuma decisih peio agente local. informa 14 h,ol'as do dl'a 29. d E df d· d . os sta os Unidos, sr.responsabilidades exigem latas de gasolina. Os ."mau- oi toma a am a quanto a03

que os felizardos foram os Tfunerais que, seja como fôr, empo - Instável, com John Allisq_n, e o ministro
jnde�endên�ia de pensa- mau" lançaram-se desespe-, não se réalizarão antes da srs. Humberto Busato, Flo- chuvàs. das Relações Exteriores domento e de ação. O povo, radamente ao ataque e fu- próxima segunda-feira. rencio Busato, Nélson Bu- Japão sr. Katsuo Okasaki,<>ntretanto, é, o

.
supremo giram depois de um ;iolen-j DADOS BIOGRÁFICOS

.

sato, Amélia Busato, Dervil Temperatura - Estável. fora prometido pelo secre- _

j1liz. Tratemos apenas :le. to corpo-a-corpo. ,Filho do coronel Virgílio Caron, Amélia Carõil, Ge- Ventos - Do quadrante tário de Estado norte.:-ame-andar ajustados rro-·sentid..) Apesar de restabelecida a ,Machado, que mOrreu qua- noveva de Bôni, Silvio de Sul, frescos. ricano, sr. Foster Dulles,da nação! calma após a fuga dos ter- :se aós noventa anos, dei- R.on�,
.

Vitor Comazzeto, ao sr. Shigeru Yoshida, pri-róristas a polícia e a tropa' xando em Minas Gerai,:; Moacir Man,'ns, Vitor H.ugo I Temperaturas - E,xtre-"
..

t
. A, -

-

uma tradição construid" melro mmlS ro Japones em
prosseguem as suas patru-, pcr êle 1:'róprio (viera mui.. Petry, Paulma Gemeh e l1':as de ontem: Maxima uma mensagen,! de 8 de a-lhas em tôda a região. ;

to .. moç; de Santa Catari- A�ânci() Ç.oêtª"
. . 27,.6. 1VIí�ima 23,2" .. g_ôsto último.

------ -=�d

Povo B· ,Parlamento

distribue presentes' de Natal
ITU, 28 (V.A.) - O pre- mente seus cumprimentos. pretende ficar até a passa

sidente Getúlio Vargas pas- O ministro joão Goulart, gem do Ano Novo. Momen

sou todo o dia de Natal em que chegou a Itú às 7 ho- j tos depois da saída do mi-

f d,... 1- h- ras da manhã, ficou em I nístro do Trabalho, chegousua azen a. re a man a o �

chefe do govêrno recebeu a companhia do presidente a!tú o governador do Rio

visita do sr. João Goulart, .Getúlio Vargas até às 1� ho- Grande do Sul; sr. Ernesto

ministro do Trabalho, que 1 ra�� quando
_ regres�ou de Dorneles, que viajou em

veio apresentar-lhe pessoal- �vlao para Sao Borja, onde avião especial da VARIG e

fez-se acompanhar· de todo

'0 seu secretariado e outras passará entre nós as festas

altas autoridades 'do govêr- de Ano Novo. Cumprimen-

Em avião especial da I
FAB, chegou ante-ontem a

Florianópolis, o eminente

coestaduano, dr. Nerêu Ra

mos, preclaro Presidente da
Câmara dos Deputados. Em
sua companhia viajou sua
exma, espôsa, da. Beatriz
Pederneiras Ramos.

O ilustre casal, que está

hospedado na residência do
dr Nerêu Ramos Filho,

breve serão

I Paternidade Sob ameaça
VIENA, 28 (U.P.) - Os recebida hoje, faz um apêlo

I animais machos das fazen- aos agricultores para que
das da Hungria receberam �btenham mais rendimento

------

do bolchevista em edição suas fêmeas, serão denun-
--------- ciados aos inspetores agrí-

faleceu Cristiano Macha�o

........;..-..••••/_.L.u.iQ.__�..flj.-..·.·.......•..._........• ...._·.·.·�.·.....,..,...........�

Retirada de -Tropas da Coréia
'o presidente Eisenhower I Coréia duas'· divisões do

anunciou, em Augusta" ; Exército norte-americano,
, di. -

EGeorgia, que ' entro em 'as qtiars regresarao aos s
I

retiradas da tados Unidos.

tando-o, respeitosamente, O

ESTApO augura-lhe" feliz
um "ultimatum" para pro- de sells touros, carneiros,
duzirem mais prole. porcos, galos e .bodes. "Se
O diário oficial âo Parti- não' fertilizarem mais as

._.-----__---_._------------_._-----

colas" ...

-- ,------�----

'Falece0 o Em
baixador Ameri
cano elD Isràel
TEL AVIV, 27 :(U.P.) ..:_

Em consequência de uma

doença do coração faleceu,
hoje à tarde, nesta capital,

Os funerais do sr. Davis
serão realizados, amanhã,
na igreja de São Pedro de

•

Há, é claro, uma fauna ir

requieta de gente de todos
o::; quadrantes. Até. que a

> '

massa de 300 e tantos depu-

vorável.
Não há dúvida' de que o

presidente Nerêu Ramos
tem seus motivos e suas ra

zões p�rn defender o Par

lame.1to. Mas, confessa que
há razõei> para suspeitas e

at� para malquerenças, que,
muitas vezes se impõem, na
massa popular, porque o

que se vê e se sente, fre-
quentemente, é exatamente (D' A Hora, de São Pan'

esse tempd"'perdido em tra-' 18, de 5-12-53).
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ULTRA SONO
.T'ERAPIA

o MAIS' MODERNO E EFICIENTE TRA·rAMEN.
1.'0 PARA INFLA..L�AÇOES E' DORES. '.

TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS

SINUSITES
E

.

INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO. COM HORAS MARCADAS.

,DR. GUERREIRO
';;ONSULTÓRIO - VISCONJl� DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

RESID:eN�IA - FELIPE SCHMIDT N. 113.
I

Negocios de Ocasião

M E D I C o S ,I
ADVOGADOS I

l\1ÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAYA I DR. JOSÉ MEDEI- i ADMINISTRAÇÃO

. CANTIÇÃO I'
CHEREM I W. MUSSI ROS VIEIRA [Redação e Oficinas, à rua

Conselheiro Mafra, n. 160
- MÉDICO -

I I e
'- ADVOGADO - Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACION,AL 'DE
DR

Caixa Postal 150 - Itajai
I ANTO-NIO DIB Diretor: RUBENS A.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
. - Santa Catarina -

MUSSI
RAMOS.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital , _
Gerente: DOMINGOS F. DE

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS -

/

AQUINO.
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- . CIRURGIA-cLíNICA ADVOCACIA

,
Representantes i

Tratárnento rnoderno da tais. GERAL-PARTOS e Representações A. S. La-

SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILI A Era, Ltda.
Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE

D D
Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos ADVOGADO:
- 50 andar.

HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e
Dr. Estêvarn Fregapaní T

D 9' 11 d 13 à 16 FONE 3415
Causas cíveis e trabalhistas . el.: 22-5924 - Rio de

as as e as s· :. tratamento. Jarrêiro.
horas Res.c Rua Santos Saraiva, ISULPOSCOPM

- HISTE-
CONTABILISTA:

T I C 3 415 R
�

4 E t it Acácio Garibaldi S. Thiago 'Reprejor Ltda.
e .: ons. -. - es. D - S reito. RO - SALPINGOGRAFIA Rua Felipe de Oliveira, n.
_ 2.276 � Florianópolis. 'rEL. - 6245. .

_ METABOLISMO BASAL Assuntos fiscais em geral.
21.- GO andar. .

--- ,Radioterapiap 01' ondas
Edifício "IPASE"-50 andar

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WENm curtas-Eletrocoagulação _ 'l'el.�;�i��TU:!� Paulo

PIRES DHAUSEN �aios �ltra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU. Na Capital
_ MÉ'DICO - CLÍNICA MÉDICA DE errne o. RINDO

'

Ano. . . . . . .. Cr$ 170,00

Corn prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultórío : Rua Trajano, Semestre .. ;. Cr$ 90,00

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do 'e No Interior

Sarrta Casa do Rio de Pinto, 10 -:- Tel. M. 769. Montepio. DR CLÁUDIO

I
Ano Cr$ 200,00

Janeiro Consultas: Das 4 às fi ho- Horár io : Das 9 às 12ho-' Sernest C $ 11000
BORGES

..semes re .... r ,

CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, ADVOGADOS tráto. ,

.

Consultório : Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. I MUSSI. Fôro em geral, Recursos O'R originais, mesmo não

Vargas, 2 _ BIGUAÇl1. IResidência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão

.:Horário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vidox, -

tas-feiras, das- 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA I -",

'

de Recursos. A direção não se respon-
Um conjunto, de casas de madeira - Estreito;

horas. I' jDR. A. SANTAELA ESCRITóRIOS sabil iza pelos conceitos emi-I
Lotes de terreno situados na Vila Flórida -

Resid.ência _ .Itux Hotel I
" Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados.' Estreito,. em prestações suaves e sem juros'

t no T 1 2021
DR. JÚLIO DOIN (Fo�mado pela F.ac.uldade ISão Jorge, rua Trajano, 12

Dois lotes situados na Avenida Trom�owsky
- ap .. e..

" I VIEIRA Nacíonal de Medícína da \- 10 andar -= sala 1. ' �}_O_��,... L medindo, cada um, 13 x 50.
'

DR. WALMOR ZO- l!n.iversidade do Brasil). I Rio de Janeiro - Edifício
--------:-'--..------------

Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô- Li • -�._---------------

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN� sistência a Psicopatas do nio Carlos 207 - sala 1008. l armaClaS

p�Dâplomado pela Faculdade E�, �f:IZOi�f:G���� Distrito Federal. de Plentão � fIA.
-

,,.,... CO ,�
Nacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica

Ex-interna do Hospital Psi- __• ,$ III
Universidade do Brasil Geral do Rió de Janeiro, na

quiátrico e Manicôrnio Judi- DR. CLARNO G. MES DE DEZEMBRO
l laEx-interno por concurso da .

clár Io da Capital Federal. GALLETTI 5 - Sábado (tarde)' - / fMaternidade-Escola
Caixa de Aposentadoria e Ex-interno da Santa Casa de I*

.

-<�"11
j

Pensões da Leopoldína Ral
- ADVOGADO - Farmácia Moderna - Rua. "-

(S
.

d P f O tá
.

-

Míserfcôrdia do Rio de
-

' rulnAN"rr Ti"""O IVIJ .

erviço o 1'0. C VIO lway e no Hospital sã"6 João Rua Vitor Melrelles, 60. João Pinto
IIVlUUllr;; vu, .,.,. .)

Rodrigues Lirna) Batista da Lagoa.
.

cr' M�:?eiro. ' FONE: 2.468. 6 - Domingo (tarde)
/ ("'- \ nos I/AFlI='JOI:. �"..

-.

Ex-interno do Servlço de Curso no Departarnento Na-
íniéa e rca - Doenças

.

_ Flotianópofis _

".J ..-I-tI<L J ....

I. i.i�:r�.a T�oc��:p��� de Con���::sld��r�:!��te das
Consul�;:�sa��lifício A- ----........h---- ____.. �:�:���tôModerna

- Rua

-.::;�.', D�"-, :ft'�,::.i*'Janeiro 10 a's 12 horas.
mêlía Neto - Sala 9. .,

'.-.' �.

. _
12 - Sábado (tarde)

Médico do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 a' s
:1esidência: Rua Boc_aiuva, Informa�oesI· -:;, �, iIIl

'" � � �
.

34' .

. V Farmác�a S�o. Antônio ,. •
'-" .,.

DOENÇA�a��a:�NHORAS às 18·horas. ,lCdnsultas: Das 15 às 18 Ufe••s
Rua Joao Pinto

''/ �I �
.

, Atende no Hospital de
'

,

'.. �

- PARTOS-OPERAÇõES ,Caridade, de 8 às 10 horas.
horas. 13 - Domingo ,(tarde)

':' -e--

Cons: Rua João Pinto n.16, Consultório: Rua Vitor
Telefone: ,

O leitor. encontrarã, nes- Farmácia Sto. Antônio

das 16' 00 às 18 00 Consultório: 2.208. ta celuna, informa"ões que
, ," 'Meireles, esquína com Sal-

I" Rua João Pinto
horas. danha Maríuho. •

Residência : 3.305. )' neeessíta, diàriamente 'e de ,J
� OLHOS - 01J'YlD08 ...:. RAIUZ • 8.A11OAJIIT-',

P I h� t d
U'i1 me(f,iat�: r 1� - Sábado (tarde) DR GUEe a rnan a . a en e Residência: Travessa R

RREIRO DA FONSECA
diàriarnente no Hos- D • VIDAL JORNAIS Telefone- Farmácia Catarinense

,.

Urussanga 2. - O E t d "' ,_,
....' IHa ..........

'

pital de Caridade.
s a o ••.•....•• 3.022 Rua Trajano _-"-'.é..""'l'-

R ídê
.

Apt. 102. CLÍNICA DE CRIANÇAS :\ Gazeta 2656 .

AeeGlta.. OnI0' - l!::a:am. d. :ruado cI. OlhA ...• ..a

'

esi encia: .' , 20 - Domingo (tarde) m Ui &ti
-

Rua: GeneralBittencourt DR. JOSÉ ROSÁRIO_ CONSULTóRIO - Feli- Diário da Tarde 3.579
Farmácia Catarínense :

J "')[o:.n:_�!l:=��rlal.
_

�.'

101 ARAÚJO I' pe Schmidt, 38. .
Diário da :Manhã 2.463. . ,

. - '�-
--

n. .
,

__

. CONSULTAS _ Das 4 A Verdade ....
;., ��,�: �\lI.(tt§"''fr{lFffi6.J'''---

·--�-c..iít'rI. - VI••o.de •• Õ�r. Pr.... I..

Telefone: 2.692. I' "
-

c>�"",,'"'' • - �,-

.-:'� -

'�"<l 1 Impre�S{LQQ�!ftl.. • .. 2.�88 25 NATAL Farmácia
--", Cf"�

-' - ••• <'" '

I CLíNICA MÉDICA
as 6 hOl't<..": ........�,,,_<�,� .....

-,,,.,

I 110SPITAIS : Noturna - Rua Trajano
DR. ARMANDO VA- Doenças de crianças

I
, RESID�NCIA - Crisphn De Caridade:

2.314
,26 - Sábado (tarde) -

LÉRIO ,DE ASSIS I
(Tratarnento de B.ronquites, Mira, 25.: I (Provedor) •......

_ MÉDICO _

ern adultos e crianças), FONE _ 3.165. (Po�taria) ..•..... 2.036 Farmácia Esperança - Rua

. • Consi ltórío : Vitor Meire
Nereu Ramos •..... 3.831 Conselheiro Mafra

Dos Serviços de Clínica In- 1· •
-

. Mill'tar
les 18 10 and",r DR GUERREIRO DA . . . . . . . . . . .. 3.157 27 - Domingo (tarde)

fantil da Assistência Muni- ,
,- W •

I· S� S b t'ã (C
I H

,.

D 10 30
" ao e as I o asa 1<"

'

cipal e Hospital de Caridade orarlO: as
,

" as FONSECA' de Saúde)
, armacia Esperança - Rua

CLíNICA. MÉDICA DE 11,30 e das 2,30 as 3,30 hO-, • . '. Màternidade D��'t' �
. 3.153

Co.nselheiro Mafra

CRIANÇAS E ADULTOS rasR· 'd"
.

A "d R'
EspecialIsta. do .HhosPJtal Carlos Corrêa

o
O serviço noturno será

.;_ Alergia _ I eSI encla: vem a 10 M_ode,rna
.

'Aparel agem CHAMADAS UR-···
3.12]

I
B 152 F 2640 -

d F d R
efetuado pela farmácias

Consultório: Rua Nun.es ranco, - oue .. Lampa a de en a - e-
. GENTES

Machado 7 _ Consultas das frator - Vertometro etc.
C d B b'

Sto. Antônio, Moderna e

, . .' C' orpo e , orn eIrOS 8313 <\r t ,'t d'
'

10 às 12 e das 15 às 11 horas RalO X, (radlOg,rafla da a-.. .

L (R I
'.. ''jO urna, SI ua as as ruas

. DR. ANTÔNIO MO- '. C �ervlço uz ec a- I
.

Residência: RU,a Mar.echal beça) - RetIrada de 01'-'
�) 2.40'

Toão Pinto_e_ Tra.,jano. INIZ DE ARAGÃO E t h d P 1
� maçoes. . . . . . . . . ..

Guilherme, 5 _ Fone: 3783.
'

,pos x ran os o u mao e
Polícia (Sala Comls-

- Esofago. á
.

)
R't d O I

S rIO '.......... Z.03�
----- CIRURGIA TREUMATO- ecel a para uso e cu os.

PI" (G b D I
LOGIA Consultório - Visconde

o �c�:) a. e e-

de Ouro Preto n. 2 - Altos g •....... " 2.594

Pinto, da Casa Belo Horizonte).
Residência - Felipe Sch

midt, 101 - Te!.. 1.560.

Indicador' Profissional

; ,

O ESTADO

A SUBRAL, com escritório no Edifício São
Jorge - Sala 4, oferece á �enda:
_

.

Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca
sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho'

Duas casas de alvenaría e uma de madeira
(construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De
moro - Estreito;

Agência
de

A C I T EDR· 1. LOBATO
FILHO

Ortopedia
Consultório : João

18.
COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AI1:REO

TAC ......••..... 3.700
2.500
3.553
2.325
2.4.02
Z.3�
2.500 Pu blícidade'

..._.

Expresso São Jorge
�
- DIARIAMENTE -

'FLORIANóPOLIS _'_ BLUl\fENAU
- AGENCIA -

- \3ACIQUE HOTEL -

Doenças do aparelho respi
ratório /

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DR. SAMUEL
FONSECA

CIRURGIÃO DENTISTA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, 5.
Clínica Geral - Cirurgia

Bucal Dentaduras - Pontes'
}Ióveis e fixas.
Raio X e Infra-vermelho.

HOR�RIO: De segunda a

,:;exta-fei,ra das 10 às 12 ho

ras, e das 14 às 18 honJ,s.
!las 8,30 às 12 horas aos

sábados.
CLíNICA NOTURNA as

quarta e s·exta-feiras das 19
às 21 horas.

Cruzeiro do Sul .

ranair' .

Varig .

Lóide A�reo .

Real :: .

�candinavas ...•...

1I0TÉlS -

.

Lux .

VlagesUe ' .

\1etropol .....•...

La Porta' .

Cacique .

Central .

Estrela .

Ideal .. , :--

ERTREITO

,Viagem CO� segurança
e r,apidez .

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
, RAPIOO (SUL-B·BASILBIBO))

Florianópolis - Itajaf - Joinv1lle - Curitiba
:.,;"(...�- ._--

Age
A

nct·a. Kus Deodoro esquins" da
,

• Rua Tenente Silveira:

Cirurgia do Torax N
Formado pela Faculdade

DR. NEWTO
NacionaI de Medicina, Tisio- D'AVILA
logista e Tisiocirurgião do

I
CIRURGIA GERAL

Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras

Curso de especialização pela Proctologia - Eletricidade
S. N. 'í'. Ex-interno e Ex-as- Médica
sistente de Cirurgia do Prof. Consultório: Rua Vitor

Ugo Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone:

(Rió). 1.507.
Cons: Felipe Schmidt, 38 Consultas: Às li,30 horas

- Fone 3801. e à tarde das 15 ooras em

Atende em hora marcada. diante.
Res: Rua São Jorge 30 - Residência: Rua V'idal

.
Fone 2395. , Ramos - Telefone 3.422. Disque

2.02]
2.276
3.147
3.321
3.449

_

2.b!4 '1
CASA MISCELANIA distri

.1.311 buidora dos Rádios R.C.A.
�.659

I
Vitor, Valvulas e Discós. I'06 Rua Conselheiro Mafra .

Caixa Postal, 45
}:.'!orianópolis

Santa Catarina

Lavando .·com Sabã.o-

\?irgem ESlJecialidade
da Cla.· WEIZEL INODSTRIAL�J8ID,1I18. (marca 'registrada)

ecoDomiza·�e fempo e' dinheiro

PERDEU-SE,;

Perdeu-se uma caneta

PARKER 51 - contendo o

nome do proprietário Nery
de Medeiros Rejis. Quem a

encontrou é favor 'entrega
la na Delegacia O.P. e So-

_______ _._,_,.
. .___ ,

cial., Gra'tifica-se.
------------�------------------�--�----�====================Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r

o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 29 de Dezembro de 1953. 3

boa
I

, (

29 DE , DEZEMBRO

A data de hoje recorda-nos
que:

•

Viagem,
,

.. /

,,amigo ·

;.. .

em 1822, o General
Labatut fez um reconheci

mento sôbre as trincheiras

.?a cidade da Bahia, defen

dida pelas tropas do Gene

ral Madeira. Nesse dia as
I

tropas portuguesas haviam

prestado juramento de fide

lidade a 'Constituição de

11 Portugal; ,

- em 1826, a esquadri
t lha brasileira 'sob 'o coman

I do do Capitão de Fragata

1"Jacinto Roq'Ue de Sena

Pereira, fundeada junto a

,

bôca do Jaguari, no Rio

Negro, repeliu o primeiro
I .

d I'.

ataque intenta o pe a es-

'I quadrilha argentina coman

dada pelo A 1 m i r a n t e

Brown;

/

Estamos na reta final do ano de 53.

E um novo trecho de estrada estende-se à

nossa frente. Aproveitemos êstes dias

festivos para nos estreitarmos as mãos num ím-

pulso sincero de amízade.s na certeza de que
- em 1844, travou-se o

;
ultimo encontro da guerra

I civil do Rio' Grande do

Sul, em territorio oriental.
O Comandante Vasco Al

I
ves Pereira, da Guarda

I Nacional, surpreer:deu e

� derrotou junto ao Quaró,' o
/ Coronel Bernardino Pinto;
I - em 1848, assumiu o

l Governo da Provincia de

I Santa Catarina o Vice-pré
I sidente Dr. Severo Amo-

I rlm do Vale;
- em 1864, o' Exército

!

i� l
�

I
Brasileiro do General João

OS, rOSTOS 'DE SERViÇO E REVENDEDORES DA SHELL BRAZIL LlMITEO I �:�:ic:arã�a�:e�ão á::::-

•&•.&DA � � I

F
- ! el) reuniu-se as forcas bra-

MQ�'Ab�-g esta do ,FO�DI-,''atura I;::�:;,:;:�:::;::::::··li .". I sob o comando do Almiran-

Na residencia do nosso

'" drugada,
num ambiente a- randa, José Paes de Faria, te Tama�daré; .

,

'

conterrâneo Sr. Waldir gradavel e alégre. 'Aos pre- : Jdsé Zommer Sobrinho,
- em 1868, a famosa For-

3 colheres das de chá de _. João Silveira; Macuco, teve lugar no dia sentes foi oferecido uma i Zani Rabello, Francisco taleza de Curupaití., no Pa-

I
fermente em pó - Sr. C,lso Lopes,fuIl-

19 sábado, uma recepção lau�a mesa de dôces e sal-I Amante, \ Carlos Kraemer, raguaí, foi bombardeada pe-

1 ovo
-

cionário de Ministério da de pessoas amigas e convi- gadmhos, alem de bebidas e Francisco Braga, Nilton An la Esquadra Brasileira, en-

,I xícara das de leite Fazenda; dadas, por motivo da forma- aperitivos de "vartas quali- drade, Orlando, Maciel, quanto o Exército Aliado,

2 colheres das de sopa _ Sta. Maria Eugenia
tura de seus fil�os Alvaceli dades. Paulo C a b r a 1, M a r i O

marchando de Lamas Va�

St: TU MESMA... de manteiga derretida Pi�rre.

I
e Walmir Macuco e ainda

r
Anotamos a presença do Freyesleben, João Artur lentinas, acampou.em fren-

Não procures ser melhor 1 xícara de abacaxí em
da srta. Zilair Mattos. Dr. João Quirino Neto e Vasconcelos, Aulo Vascon- te a Angusturra, �e se

do que outro; não sofras se caldo, amassado sem a cal- ENLACE MATRIMONIAL
A festa prolongou-se até esposa; Sr. Olintho Zimer-I celos, João Borba, Piraguai rendeu nó dia imediato;

alguem é melhor do que tu. da), :is!�imei�as horas da ma- man e esposa; Sr. Jaime' Rosa, Francisco Melim, A-
- em 1891, havendo o

P
.

d Ih t b A d S A C 11 dOI Governo de Santa Catarina
OIS, ca a mu er em e- Em Càmpos Novos, nês-

. rru a e .esposa; r. cy maury a a o, sva do

Ieza, e elegância própria. MANEIRA DE FAZER te Estado, realizou-se no Cabral :eive e esposa, Sr. Climaeo, Kail .Boabaid, Jo- sido forçado _a renunciar,

Sê o que tu és. Menos dia 23 do corrente o enlace Domingos Fernandes D'A- sé Ferreira da Cunha, Na- assumiu uma Junta Provi-

b it t I d 1 P
,., rino D O l' íb D J J s6ria composta dos catari-

om a, a vez, ,o que ou- '_ eneire juntos a fa- matrimonial da prendada :!II e esposa; r. r an- gi aux, orge oaquim

t ? N-
.

S' tens 'h
-,

] FI
.

D D B b d M I nenses Coronel Luiz dos
ra. ao SE'J.. ei que ens rin a, o açucar o sal e o fer- Senhorita Suzana Stefaríes,

ao omeno e esposa; r. aux oá ai, igue Via-

uma bondade pura e de- mento .em pó diléa filha da exma. snra.
�1afael p esposa; Dr! Tomaz na, João Martins, Carlos Reis Falção, 1° Tenente da

.

t d
.t'

r If S M 1 P' t d L L Armada Artur Deocleciano
mons ras um gran e ln e- 2 _ Bata os ovo, misture vva. Aurora Stefanes, com' � ) .vieyer e esposa; r. anoe m o a

.

uz, uiz Paren-
"

(li!l1pa por dllntro e por ora de Oliveira e Cristovão Nu-
resse nesses olhos profun- '!omy leite e com a mantei- o jovem-Ruy Milton Zorzi, -r: k

Corrêa e esposa; Sr. João te, Rui T. Lobo, Maurilio

dos. Sei que és inteligente ga derretida. Junte com a filho do sr. Coronél Gaspa- $� :��ôva IC! Macuco e esposa; Sr. Mario Lopes, JOão José Tancredo nes Pires;

e em coragem ínguérn te farinha peneirada.'Misture rino Zorzi prefeito daquele
Climaco e esposa; Jobel de Oliveira, Orlando Luiz André Nilo T�dasco

supera.' bem. Acrescente o abacaxí municipio e de sua exma.
Sampaio Cardoso e espo- 'Franzoni, Nelson Muriio Ruth Modry, Lenita Lehm-

Deixa que as outras' se- amassado e bata mais até esposa d. Maria Ormi- sa; Sr. Frederico Clausen de Souza e ZenoBarbosa d� kuhl, Urania Moura, Ligia
[am ou não sejam; que ve- misturar tudo. ghieri Zorzi.

2 esposa; Sr. Neri Rosa e Silva. Ferro, Ligia Maiworn, Ma-

nham ou não venham, que 3. Encha seis forminhas Serviram de padrinhos, 'I'híbes, por parte do, noivo esposa; Sr. Dair Lago e es- Sitas: Dilma Andrade, ria da Graça Macuco, Vera

importa? Sê Gomo �s, n,a- de pirex, bem untadas, até no áto religioso, que foi 0- o sr. Artur Formighieri e posa; Sr. Osvaldo Climaco Marlene Vieira,
'

Vara Ri- Fialho, Dra. Zilair de Mat-

r turalmente; firme em, teus 2/3 de sua capacidade. ficiado pelo Pd. José Cor- senhora Anita Giorno For- '€ esposa; Sr. Carlos Hen- beiro, Myriam Rosa, Tere- tos e Juci Cardoso e Rosa

afetos; com o valor de, tua Asse em fôrno moderno, rodin, por parte da noiva, mighieri.. I rique Baesh e esposai- Sr. zínha : Muniz, Terezinha Fiorenzano.

opinião, com a'coragem que cerca de meia hora. o Sr. Jacob Thibes Néto e O acontecimento reuniu! Carlos Passoni Junior e Spoganicz, Nair Souza, Ze-' Registrando essa reuni-

'sempre mostras nas dífíeul- (APLA) exma. esposa d. Alaide "I'hi- crescido número de pessoas noiva; Sr. Gualberto Sena lia Luz, Liene Silva, Tere- ão social, enviamos ao Sr.

dades; não olhes nem para bes; por parte do noivo o das relações de amizade e noiva; Sras. Alba Belo, zinha Reis, Jaimiha cardo-I Valdir Macuco e Exma.

a direita, nem para a es- ANIVERSARIOS sr. Saul Brandalizee exma. dos nubentes e suas fami- Edésia 'Ta{lcredo,' Matilde so, Belmira Cardoso, Lour- esposa, bem como aos for-

querda; sê sempre a mes- esposa d. Elizade Fermi- lias. Mattos, 'Olga ,Gar?fális des Tancredo, Ligia Gon- mandos Alvacili Walmir e

ma, com tua vontade como FAZEM ANOS, HOJE: I ghiezi Br�ndaliz"e; no civil, O ESTADO apresenta Campos e Isolete Costa. çalves, Henny Mary Cor- Zilair, os nos�,'s parabens
escudo e/tua personalidade serviram de padrinhos .

da felicitações ao jovem casal,
.

Srs
..

Jaime Cardoso, I deíro,
Ceci Vieira da Rosa, pelas suas formaturas e

independenje, sem parece-
- Sta. Alcir Gonçalves .noiva, o sr. José Thibes e extensivas às exmas. fa-I Newton Macuco, Ivo Ban-, Stella Vieira da, Rosa, Isa pela simpática festinha C],ue

res com ninguém, nem te Pereira, filha do sr., Acelí- senhora Alaide Stefanes I mílias. I deira Corte, Belmonte Mi- Vieira da Rosa, Ely Cabral, realizaram.

inquietes por, 'nada; a não no Pereira;
ser para conseguires mais - Snra. Alaide Costa;
e seres melhor do que o

- Sr. Tomàz Santos;
muito que ja és. . .

-:- Sta. Riza Janis PaIm;
,

SILVA (APLA) - Dr. David Fontes, en-
genheiro civil;

as eordíats relações que temos mantido até agora -

80b o emblema Shell - continuarão cada vez mais

sólidas pelo tempo afora. Q-ue a próxima
-

jornada abastecida de, felicidade lhe corra

fácil e tranquila; é o 'Que ardentemente

lhe -desejam, cijente e amigo.

\

>'��.ft;
,V

NO LAR E �A SOCIEDADE

•••AVENTURAS, ZE-MUTRETADO

Experimente bóie -

- Sra. Iracema' Sonh

Santos, esposa do sr. Ten.
João Perminio dos Santos,
da Reserva do Exército

INGREDIENTES:

2 xícaras de farinha de

trigo peneirada
3 colheres das de sopa de

dt;
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A seleção do Estado goleoua da Capital
Ante-ontem, na praça de versários reconhecídamen- NÃ,O CONVENCEU O "ONZE QUE REPRESENTA-, querdo completo. O maio: sim constituidos:

I

I
Garcia (Juca) e Adão; Mo-

esportes da Praia de Fól'u, te fracos?

I' RA.
SANTA CATARINA NO CAMPEONATO BRA-, problema do.quadro está no SCRATCH CATART.- rací Valério e Jair; Carri-

té
'

Héli OI' 'd' r.r·· d t
A

t
SILEIRO - 6 x 1, O·ESCORE, GQLOS DE PETRUS- d N M

.

S b .

o ,ecmco , : 10 mger, o ,J.�o Jogo e on em-on e�1, KI (3), SAUL, TEIXEIRINHA E HEINZ _ VALE'-
trio médio, on e apenas ENSE - osimann -

ço: om ra (TrIlha), R'J-
Clube Atlético Carlos Re- varres dos convocados nao

I RIO DE PENAL, MARCOU PARA OS LOCAIS Péquinha convence. Bráu- (Tião), Antoninho e Ivo; drigues (Fernando) É!'ico
naux, apresentou ao púhli- r-stíverarn em ação, como l DESORGANIZAÇÃO NA. FORMAÇÃO DO SCRATCH lio, continuamos a insistir, Tesoura, Bologníní (Pilolo e Lauro.
co florianópolitano o scra- Otávio, Julinho, Patrocluio, QUE JA' DOMINGO ENFRENTARA' OS CAPICHA- é ,o homem ideal para o e Péquinha; Petruski, Is- Na preliminar. defronta>
tch barriga-verde quo já Jr.ine, Branco e Afonsinno. BAS - APRECIAÇÃO SOBRE OS CRACKS - AR- centro da linha intermedia- nel, Teixeirinha, Heinz (A- rarn-se as equipes mistas

BITRAGEM ACEITAVEL DE DIÃO PRELIMI-
no próximo domingo esta- Os selecionados de cu-

NAR: FIG.UEIRENSE 4 X GUARANI' 2.· ria para jogos de tão gran- derbal) e Saul.

I
do Figueirense e Guarani

xé. em Vitória dando com- tros Estados para melhor de envergadura, onde a ex- COMBINADO DA CI- levando a melhor o alvi-ne�'
bate ao forte selecionado aquilitar suas possibilida- Il.ores defesas da tarde f

O-I excessivamente pesado, tem per iencia deve ter seu pa- DAÜE - Tatú (Soncinij , gro por 4 a 2.
dos capichabas. des enfrentaram conjuntos ram praticadas por Soncini :nuita agilidade E rebate pel prepondeirante.
A F. C. F. será a única fortes dos principais clu- que atuou no segundo tem- bem, Seu companheiro de No selecionado da Capi-

culpada caso a nossa repre- bes do Rio, São Paulo e P. po no selecionado da Ca- zaga, Ivo, nada deixa a de- tal gostamos mais de Son

sentação venha a fracassar Alegre. E a F.C.F. limitou- pital. Antoninho, apesar de sejar. E' um zagueiro es- cini, Valério, E'rico e Lau-

no certame, já que, decidiu- se apenas a fazer o npS5J ro. Os restantes esforçados.
do como decidiu, de tomar scratch pelejar. contra con-

�- O primeiro tempo termi-

o campeão do Estado base junto mediocres formados

B I I Y
nou com o marcador de 5

do selecio-nado, não 1 ('01 h ultima hora. O a oUo 1 x
-

ascO' 1 a o, sendo todos os tentos, No ano de 1954 tomarão parte no II Campeonato
encoutrado o aplauso da Na linha de frente do. .

.

.narcados na primeira me-
I

rVlundial d; Basquete a rea�izar-se no Brasil, em Outu-

quasi unânimidade dos es- :;elt'í'.ionado reside. o ponto tade dessa fase, pela

01'-1
L.ro, 1G países, entre o� quais, Est�dos �nidos. da Amé-

"

I ' .'
; ica do .Norte, Argentina, Uruguai, Chile, EgItO, Cuba

portistas à sua iniciativa. [lho da equipe, embora dll- No estádio do, Maracanã, da Gama e Botafogo. A

pe-,
cem seguinte: Canadá, Filipinas, lugoslavia e Itália A fórmula d�'

Três semanas para o prepa- \') •.108 hajam quanto ao seu cm proseguimento ao Cam- leja teve um transcurso Teixeirinha, aos 30 segun-. campeonato prevê a realizacão de partidas em São
10 dos scratchmen são por �IjC�f.SO. Petruskí. na extr€- peonato Carioca de Fute- empolgante, encerrando-se Jos; Petruski, aos 5 minu- Paulo e Rio, além de um torneio de classificação em

.demais insuficientes. ma 2ireita nada deixa a bol, defrontaram-se Vasco com um tento para cada I los; Saul, aos 18; Petruski, três dias, em Ol�tras cidades que não o Rio e São Pau-

A F.C.F. assim decidiido .:h'Se:ar. E' um valor, C31- lado. ' aos 22 e Heinz, . aos 22 i� 10., Santa .Cat�rma que lh tem prestigiado no país pela
.

.

.us, Jrgamzaçao e apare amento material poderá assís-
teve por objetivo, única- n.o, infiltrador e excel-m- minutos. Aos 19 minutos til' internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina"

t d d N otel ......... .........._..._...__.......1"-......_......._ R d
. . fmen e, poupar espesas. te arremessa 01'. o c .\::.10 o rigues conseguiu ven- o ereca condições, isto é, esteja coberto, .

Vai dispender pouquls simo de ante-ontem, sem se em-

V I· G· I
cer a perícia de Mosímann, No intuito de preparar desde já 'um ambiente fa-

e lucrar muito com o-Carn- preg-ar muito, conse'-5u:ul a erlo· e alvo'. a con- mas à tento foi invalidado /Orável e'consecução dêste objetivo é que fazemos és-
.

t B '1' d I Ad' belo árbitro acu l"
'te in�uérlito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar'_'. peona o

.

raS1 euo, ;ln( "

nnu', aI tres os seis tentos. t' que - .. '

espetácu '1S desportivos de tanta relevância e ainda
assim, evídentedescaso pe- Saul, La outra extrema,U-..

• impedimento do "certe!" des1aca� nosso Estado no cenário desportivo' mundial.·'
la sorte da equipe 'barriga- pesar 'de veterano, é ainda I vocadOS local. No segundo "half-ü- Nossa quadra como está tem -recebido os maiores

. verde. o dono ,da posição. Seu tra- ' me" foram marcados dois, louvores de todos os desportistas que visitaram Floria-
Se a bôa estrela de Santa balho de ante-ontem, em- uni para cada lado, por in- nópolis; coberta - será o palco seguro de competições

Catarina não brilhar no l.ora infeliz em várias OCl. Valério, o ótimo centro- linger para seguirem com terrnédio de Valério, aos
deb�ingular importância . Semanalmente ás 5a. feiras

grandioso certame não cul- 3;ões convenceu. Teixeirí médio do Paula Ram�s e I a delegação, catarinense qne 3 t b d 1
pu ical'emos uma das cartas que nos forem dirigidas

-

I
ffi".nu os, co ran o

.

\ 111 em resposta aos três quesitos formulados,' concorrendo
pem o Cados'Renaux e seu Ilha, r.o comando da .:>fen· Gaivota,. o explêndido meia l.irá a Vitória enfrentar o penal,' e Petruski, meio mi- . a prêmios já instituidos por firmas desta Capital.
.técnico A .excassês de tem- S'�':D foi outro elemento que

do América, de Joinville, �elecionado capichaba. Me- nu to após. Final: Seleci'l-

po, para a formação e ades- �,a1;sfazez plenamente. t\.oo fc_,ram, na tarde de domin- dida acertada a convocação nado do Estadá 6 x SeleL'w-
--- QUESITOS ---

tIamente do scratch vai in- liás eJe atua com dese::1- go, após o jogo entre os dos dois magnificos playres, nado da Ca'pital 1.
I) - Deverá o Govêrno do Estaçlo agir isoladtamente

, l' l' d
-

h 1
' para a cobertura do Estádio de Santa Catarina?

fluir grandemente na n08- barac;o em qualquer po"'t- eOls se eClOna os, convoca- mas, nao ac am os eitores No apito funcionou o sr. (Máxi!no: - 5 (cinco) linhas datilografadas). .

sa participação na �est2 ,\=ã'J do ataque. Isnel corre dos pelo técnico Hélio 0- 'lue veio J_lm tanto tarde? . João Sebastião da Silva, 'J) -- Deverao os Governos do Estado e Munici}!lio con-

máxima da C.B.D. Além muito {' distribui bem, rnas

I
�om Htuação aceitável. cluirem o Estádio "Santa Catarina" operando

d f conJ'ugadamente?
'

isso, não se ez Ul'na ob- E-\ 't:> �Iõ'mpre aproximar-,se Os quadros jogaram as-

servação_ melhor sôbr� é� do arco éldversál'io. HeÚ1Z Alem de' sei-� ml'lho-esos'
. (Máxim�: - 5. (cinco) linhas datilografadas).

� gas-III.o�}4IIIto(� 13) -- Deverao os Gov.ernos do Est.ado, Município e Di-
. valores desta Clipital �. do tem �.11Uito fôlego, mas ('0-

�. retori� da FAC conjugar. esforços, para obterem
interior. A não convjcação loca-se muito mal e atTe� tos da C B D com a f.opa '. apolO, maIS uma vez, do povo catarinense no sentido
de Bráulio representa u�nz:' mata dE>feituo;amente. Ven-' e • • - 'e tornar o Estádio "Santa Catarina" um dos mais so-

d'o Mundo
erbos Ginásios de esporte da América do Sul?"

. (M:íximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).

OPINE LEITOR E ...

4 F'Iorianópolis, Terça-feira, 29 de Dezembro de 1953. o ETAOO

Avai 3 Paysan{lu 3, em Noya 11rento
A LOCALiDADE DE NOVA TRENTQ.ESTEVE FESTIVAMENTE'ENGALANADA, ANTE-ONTEM, QUANDO SE PROCEDEU A IN�UGURAÇÃO SOLENE
DO MAGNI'FICO ESTA'DIO "DR. ADERBAL R. DA SILVA", CONSTRUIDO PEI;aO HUMAITA'. AO ATO, QUE REUNIU O MUNDO ESPORTIVO NEO

'l'RENTINO, ESTEVE PRESENTE O ESPORTISTA N. 1 DE SANTA CATARINA, DR. ADERBAL R. DA SILVA, QUE FOI ACLAMADO ESTRONDOSAMEN
TE PELO VA130RIOSO POVO DE NOVA TRENTO QUE NÃO. ESQUECE O DINÂMICO EX-CHEFE DO DO EXECUTIVO CATARINENSE. A PARTE PRIN
CIPAL DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS TEVE COMO PROTAGONISTA OS CANJUNTOS DO A VAI', TRI-CAMPEÃO DESTA CAPITAL E DO

PAYSANDU' DE BRUSQUE, QUE TRAVARAM SENSACIONAL E EQUILIBRADA PORFIA QUE TERMINOU SEM XENCIDOS E VENCEDORES: 3 x 3

\
v -.-•••

-

�_...'!-.,J!P'4
•

.-.. -.••__-.-J'l,.,.....""..�,._.. ---.-.
-
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o
,

,

Mundial de Basquete

frande injustiça. O "P!vot" dn, ') jogar ficamos co: ,1'

do Avai com a sua expe- saudades de Euclides, do

SALARIOS

PREMIOSriencia, sua fibra e classe, Ameriea. E ja que este náo

I
.

fl'gurou co'mo a ma'scula -t l' t] RIO, 28 (V. A. ) - Um dIas - Cr$ 31.6000,00
eve !:teu nome na 1s·a ("S .

figura do campeonato da conv(Jcêldos, que tal se o m�tutino local publica a s�- TRANSPORT� - Via-

t"
.

-1
.

T'
. gumte nota: gens de jogadores - Hi(;Capital e duvidamos que e"l1lCO aes ocasse eIX(>}-

.

hal'a no Estado quem possa
.

h
. Vai além de 6 milhões de São Paulo, Belo HorizolÚp,

r JD a para a mela esquer·
1 t' 1 . -

d �. Ot'
.

'\
('

cruzeiros o orçamento in:- etc. - Cr$ 130,000,00
sup an a- o na sua pos1çao, r a e .1'l.eSSe avlO ou �rl:- I. _

Bráulio e muitos outros fo- \'ot: comandar o ataque?
cial da C.B.D. para o Cam- GR_ATIFICAÇOES 22

ram olvidados. Somente
I

A linha média revelo 1.:�e
peonato Mundial de Fute- :ogadores, tecnico medieJ e

a te t d 'l" h 'reso ...·,.'a
boI. Elaborado pelo Supe.. I1tassagista - 10 jogosn -on em se eu a con- i )('m H aqum a. '"

vocação de Valério e Gai- Diuito .baco, não eX(�i.'�e
rintendente daquela enti- Cr$ 1.250.000,QO

b d dade, sr. Irineu Chave;;, e DIARIAS - No exterior.
vota, am os in' �cados por boa lULlrcação. Pilolo ap�-

apresentado à diretorl'a es- 54 dl'as a C1'$ 15000 '

esta �olha para os ensaios n::.lS (:-<,for,:;ado, não revc:l,:lu -,
-

tá assim detalhado: Cr$ 202 500 00do conjunto representativo doif" técnicos. Bolcni.ni ' ,

de Santa Catarina. saiu da ('ancha logo nos }l':i-

I
I Tôqas as cartas recebidas serão numeradas, publi-

I.�ndo-se uma delas em nossas edições de quinta-feira
.evendo o missivista, para identificação, juntar à carta'

O�GAHISADO · dístico desta crônica, errviando-a para o seguinte en�
E_ ]eréço:
EDITADO
P9�

._---_._----__;;.------ ----

...

,ncÍrQs minutos atinJldo
._-----,_._.---- -------

Os que vão representar o

pebol barriga-verde tive-

MATERiA.L:

Seguiu q representante
San'ta Catarina

de
por �rjco. Trata-se de u 'n

bonl valor. Pena que nã') 1 tecnico - 158 dias Esportivo - Cr$
r-u�!,:s�f. atuar nos nownia Cr$ 158.000,00 90.000,00

que não contou com os jo- mÍnlltos. Sobre ele pUlH'O 22 jogadores, à base de Medico - Cr$ 60,OOO,CO
gadores do AvaL podt�rnoE' dizer, pois atncu Cr$ 30.090,00 --: 140 dias -. Mantimentos - Cr$ .... Waldemar Th.iago de nar Catarinense da 'Corri-

alp.ll�c lJ;inut.:>s. Péquinha, Cr$ 2.053.040,00 ,50.000,OQ Sousa, o estupendo fundis- da de São Silvestre, seguiu,
C·lmo lllédio volante, eS�;,\'e 18 jogadores (os que fo· Passagens de exced"'lltes' ta do Olímpico, vencedor ontem, via-aérea, para a

ram pela frente um combi- e;�tapendol no periodo l::-j- rem dispensados à base d8 das 22 pessoas custeada pe-I pela quinta vez da Prelimi- Capital paulista, onde mais
nado fraco, formado há cia!, dêiuclicando um pouco Cr$ 15.000,00 - 108 �ias -'Ila F.I.F.A. - Cr$ 657.2�i;',OO ;lma vez representará o

uma semana' e frente ao :1a ÍdSt:' final. Merece figu- Cr$ 972.000,00 Hospedagem de exce,kn- o

nosso Estado na 'já mund�-
qual o Avai havia triunfa- I'àr 1'.,: sCl'atch. O trio ·ii- 1 medico - base de Cr$: tes - 149.094,40 , I alm�nte famosa Corrida In-
d 2 1 1 b .

.

.

. mentü na Suiça Cr$o por x .

_ na, ateou com altos e . ai- 12.000,00 menSalS - Cr$ Hospedagem da delega-,
.-..

�ernacional de São Silves-
Como faze'r uma ap"L'cl·., J 'd' t'j 632-0000 -

l' d . d
- 12.000,00 .

L... ,,- �0S, l,(!uen o ser man l' 1). • , 'çao a em o peno o

cu,>La-,[
tre a realizar-se na nOIte

- . . � T M 1 C $ Preparo de docum�ntos, .

.

-

çao mmUClOsa e segura !>t}- anto osimann como massagista - r do pela F.I.F.A. - Cr$ '.
.

de depOIS de amanha sob o

bre as possibilidades Jo Tião revelaram-se fir:'I'1es 26.322,80 55.756,80 aJuda de custo, se:�t;l�S, I patrocínio do jornal "A Ga-
fcr'atch do modo como quer na defesa da meta. Ao (fie 1 cozinheiro - 34 dias: Despesas entraordinal'las presentes, representaçao -

zeta Esportiva", considera-
FC-F t' M d 'I CC!' I· Cr$ 125.000,00 : . .

I
,,",",,�_...,a .•.._, ll�. ae agor,ª_ � .. par�ce,. osimannn ev€)'a - r'll' 10.664,QO na SUlça - Cr$ 140,000,00 . do O malS completo Jornal 1 Felicidades, Waldemalk...

"onzej, .tem enfrentado ad- ser o tituia .' Mas as me-- i aux)1iar tecnico � 138 Condução para trE')nét- Total '- Cr$ 6,255.413,40 -� esportivo .da América do :rhiago"-'-!- ..._��7;';s:;I,·

Assistimos à 'éxibição do

fcratch, ante-ôntem, frente
ao combinado da cidade

Sul.
O notável caffilteão e re

'cordista catarinense pales
trou com a nossa reporta
gem na noite de sábado,
dizendo da sua satisfaçã�
em ser mais uma vez lídi
mo. representante do pedes
trianismo catarinense na

grandiosa prova rústica. In
formou-nos'Thiago que sua

forma física e técnica é
excelente e tudo fará pOl'
uma colocação honrosa pa
ra Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EST.\DO 5Florianópolis, Terça-feira, 29 de Dezembro de 1953.
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CIMENTO PORIlaNO
, .

BRINCO DO BRISllS/a

Vista Aérea da Fábrica

,
.

Equipamento'
completo, fornecido

por AI/is Cha/mers

Mfg. Co., EE. UU.

JULIO CAPUI
f RESIDENTE

AMERICO CAPUA • SAN TIAGO DANTAS
VICE· PRESIDEN.ES

CONRADO BARSOTTI
DIR EIOR·INDU sim L

qve iniciará, conforme já foi comunicado
ao público, a produção, .p�/a primeira
vez. no Brasil, do

SUPER CIMEN'TO BRANCO

em 5 de janeiro de 1954, assegurando
o fornecimento a tôdas as necessidades
do mercado nacional e liberando o país
da importação dêsse produto.

.BRICA: AVENIDA, MERITI, ESQUINA AGUA GRANDE - IRAJÁ - DISTRITO FEDERAL • ES'CRITORIO: RUA" DA ASSEMBLÉIA N.o 104 - 7.0 ANDAR • TELEFONE 52-4702

Feriados Bancários em '1954
para cobrança de titulas de
ultimo dia.
JULHO - 1 - Quinta

feira - Feriado bancaria
Abrirão para cobrança de
titulas e-visto em cheques;
-9 - Sexta-feira - Feriado
estaqual - Abrirão. para

cobrança de titulas e vis

to em cheques.
AGOSTO - 15- Do

mingo - Feriado munici

pal.
SETEMBRO :- 7 - Ter

ça-feira -Feriado. nacio
. nal' - Fechado.

NOVEMBRO 1 - Se

gunda-feira - Feriado mu

nicipal -' Abrirão para co

brança de titulas de lutimo

dia; 2 - Terça-feira -

Finados - Abrirão para

cobrança de titulos e vis

to em ch�ques� 15 - Se

gunda-feira -- Feriado na·

cional - Fechado.
DEZEMBRO - 8

Quarta-feira Feriado

municipal - Abrirão para

cobrança de titulas de ul
timo dia;' 24 _;_ Sexta-feira
- Vespera de Natal -

Horario de sabado; 25 -

Sábado - Feriado nacio

nal -- Fechado.

--------_._'
.

o marlir�o continua
1 .J

D. l'areiO« vitima de «Tromboci
topem ia»'

RIO, 28 (V. A.) - D.

Marcina Laureano viúva' do
mártir do cancer, dr. Napo
leão Laureano, está defini

tivamente desenganada pe
los médicos que a assistem

no Hospital Central do)

Exército. Há dois dias foi
feito mais um exame

.

de

sangue, no qual se consta-

E' a seguinte a relação
dos feriados bancarias pa

ra 1954:

JANEIRO..,.... 1 Sexta-foi ..

ra - Feriado nacional -

Fechado: 2 - Sabado _.

Feriado bancaria - Abri

rão para cobrança de titu

las de ultimo dia e visto

em cheques; 25 - Segun
da-feira - Feriado muni

cipal - Abrirão para co

brança de titulos de ulti

mo dia.

MARÇO - 1 e 2 - Car

naval -Abrirão para r.o

brança de titulas e visto em

cheques; 3 - Quarta-feira
de Cinzas - Funcionarão
normalmente a partir das

12 horas.
ABRIL - 15 Quinta-fei

ra - Endoenças _:_ Fun

cionarão com o horario de

sabado: 16 - Sexta-feira
_ Feriado municipal
Abrirão para cobrança de

titulas de ultimo dia: 17

Sabado - Aleluia - Abri ..

rão para cobrança de titu

las e visto em cheques; 21

_ Quarta-feira - Feriado

nacional - Fechado.
MAIO - 1 - Sabado -

Feriado nacional Fe

chado 27 Quinta-feira -

Dia santificado - Abrirão

pará cobrança de titulas e

vistos em cheques.
JUNHO - 17 - Quinta- Despede-se dos seus clientes e amigos e comunica

feira - Feriado municipal que tendo seguido para o Rio de Janeiro onde perma
_ Abrirão para cobrança necerá durante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es

de titulas de último dia: pecialização, está ao inteiro dispôr no que permitam os

seus limitados prestimoso
29"- Terça-feira - Feria- 'Endereço: Rua Anchieta, 16 -- apart. llOf.l,. Leme
do municipal - Ab

...r_i..rã_o""'""""""'......��9. -: TeL _37-º528_,

tou a quase ausência
.

de

"prothrombina" no sangue
.-- fator de coagulação -

e que lhe tem motivado
numerosas hemorrágias.
A doente já recebeu

mais de 52 litros de trans

fusão de sangue.

QUERIA' VIAJAR,'

D. Marcina Laureano

desejava ir ao Recife, ao

encontro de . sua família,

Para isso,"'recorreu a mais

um exame de sangue,' re

velando-se então' as suas

péssimas condições, passi
veis de agravar-se até pe
las diferenças de pressão

Alvaro de .Carvalhe

atmosférica.
.

Há cerca de quinze dias,
d. lVIarcina quase obteve

alta, mas, tal foi a' sua

emoção ao receber a boa

nova, que o seu estado de

saúde se agravou.
A DOENÇA

A doença de d. Marcina
é a "TROMBOCITOPE
NIA" e tem levado os mé
dicos do Instituto de Biolo

gia do Exército a prolonga
dos estudos, sem contundo,
chegarem a unia conclusão
satisfatória.

Segundo fomos segura
mente informados, d. Mar
cina teria deixado, ontem,
o H.C.E. para passar o Na
tal com alguns seus fami
liares residentes no Rio.
Seu estado é considera

do muito grave, apresen
tando todo o seu corpo
hematomas provenientes de

hemorragias capilares. A

aplicação de medicamentos
. foi suspensa.

,

'Profanadores
· parãibanos
JOÃO PESSOA, 28, (U.

P.) - Informam de Catolé
do Rocha" cidade do alto
sertão paraibano, que la
drões sacrilegos," �unidos
de alavancas . e picareta�
invadiram o cemitério lo
cal e' violaram cêrca de
dez tumulos, dos quais fur
taram as dentaduras de
ouro e outros objetos dos
cadáveres. ..

Concurso de Monografias:'
'Conferidos os· premios

II
.

S. PAULO, 28 ,(V: A)< 11.0
Prêmio, na importância

- Realizou-se, na sede da de Cr$ 25.'o00,ÓO, da auto-

/Discoteca Pública Munici- ria de D. Maria de Lour

pal de S. Paulo, a reunião des Borges Ribeiro; e Con
da comissão julgadora do tribuição para o estudo da
8.0 Concurso de monogra- modinha, de D. Eunice E
fias sôbre Folclore Nacio- vanira Pereira Mendes,
nal, instituido .pelo Depar= . que recebeu Q 2.0 prêmio,
tamento de. Cultura da na importância de Cr$ . � .

Municipalidade de S. Pau- 15.000,00. Não foi cance

lo, a firh de incentivar os dido nem o 3° Prêmio nem
. estudos de folclore nacio- as três menções honrosas
nal e a consequente forma-' previstas no Regulamento,
ção de bibliografia sôbre o porque alguns dos traba
assunto. lhos -apresentados nj'io são
Constituiam a Comissão ,monografias e outros em-

os profs. Egon Schaden, 0- bora monografias, não a
. tavio da Costa Eduardo e presentam a elaboração
Antonio Candido de Melo metodológica suficiente que I. .

e Souza, que se reuniram, justifique sua publicação F I
com a presença de D. e os possa recomendar co- \ V rlqbue�1I

em serdiOneyda Alvarenga, Chefe mo padrões .
de pesquisas I In o \lreosota 8

da Discoteca paulista. Foi futuras. (Silveira)
lida a ata de .julgamento
do concurso,

.

após o que
foram abertos os envelopes
para identificação dos ven

cedores. Foram seleciona

das, por' unanimidade, as

monografias: Um grupo de

Moçambique em Apareci
da do Norte, que recebeu o

estão' à procura dos crimi

nosos, não tendo, até o

momento conseguido pren
dê-los.

••••••••••••••••••�•••••••• ft .

. Pcrtícípcçõo
•

JÓSE' lVIAYKOT e CATARINA MAYKOT

participam aos parentes e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de seu filho ALVINO, com a

senhorita Carmen Cardoso
.

_....,..,;;:;.. -.'� ""�_.__..._-._- �.....,., - - ............-••-_.,.. ......... ew u • W

Participação
JOÃO HENRIQUE

LIDIO FIRMINO CARDOSO e MARIA
WENDHAUSEN CARDOSO

NESTOR CARREIRAO e

MARIA A. CARREIRÃO
participam aos parentes e pessoas de suas relações
contrato de casamento de sua filha CARMEM,
Sr. Alvino Maykot

participam aos parentes e as pessoas de. suas relações o

contrato de casamento de seus filhos Ji:wira Henrique e

Armando Carreirão.

JACIRA e ARMANDO
noivos

Floriánó.I?olis, 24 de dezembro de 1953

ALVINO e CARMEN

confirmam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianópolis, Torça-feira, 29 de Dezembro de 1953.

Meosa,em de Natal, do $f��lfRlsnDPresidente Vargas
RIO, 24 (V. A.) - A. quecia dos amigos das ho

travé� do programa radio-I ra� ingratas e difíceis dos

fanico "A V.oz do ,Brasil", I que estiveram comigo, so

da Agencia Nacional, o Iidários e afetuosos, nos

presidente Vargas dirigiu -momentos de a m e a ç a,

a seguinte mensagem de quando nos horizontes es

Natal ao povo brasileiro: curas não se percebia ne-

- "Brasileiros, neste dia nhuma esperança de so

supremo da cristandade,' brevivencia politica." <;

quando, 'mais do que nun- "DESTINO DE
ca, nos sentimos unidos pe- GRANDEZA"
la mesma' crença e pelo "Com a autoridade incon-
fervor de noS'sas preces, testavel de que me investe
quero dirigir à boa gente
da minha terra uma pala
vra simples e sincera de

paz a todas as almas e de
tranquilidade a todos os

lares.

SE; poderá criar.

TOLERANCIA E ESQUE
CIMENTO

"Tem sido uma linha
constante __Qe minha vida
publica a tolerancia, o es

quecimento dos agravos.
Creio oportuno lembrar
que, em t�do o curso

' da
minha carreira politica,
procurarei apaziguar os a-

SÃO PAULO
RIO?

,..�' ,

Cc!:!> �

o Centro de Irradiação
exemplo tão continuado e Menta] "Amor e Luz" realiza
perseverante de amor à sessões Esotéricas, todas as' se.
concordia, cumpro o dever, guíidas feiras, às 20,30 à rua
civico de advertir' que' só I' Conselheiro Mafra, 33 -:-' 2°

fli
- ,

d
..

andar.
a içao para to os,' prmci- II KNTRADA FRANCA
palmente para os brasilei- "

,

ros mais humildes, poderá
resultar do incitamento ao

.samento nos inspire no dia
de hoje, o 'dia supremo da

Participação _

P-AULO VIEIRA DA ROSA E SENHORA
THALES DE ULYSSÉA- E SENHORA

Têm 'o prazer de participar aos parentes e amigos
J contrato de casamento de seus filhos.

CECI e ISAIAS

"Que a oferenda dos cora

ções limpos de prevenções
e malquerenças exprima o adio em que nesta hora se
anseio dos bons brasilei- acirram os obstinados em
ros pelo desarmamento dos preiteiros da confusã'O e' do
espiritos. Porque o'Brasil desassossego. Não temos o

precisa de paz, de um am- direito Ide nos diminuir em

plo e profundo entendi- divergencias 'estereis e ran
menta' nacional, para ven-I cores perigosos quando

'

a
cer as crises fundamentais

.

historia nos aponta e o' fu
com que se defronta, para turo nos promete um'

des-,assegurar o bem comum, tino de grandeza.
defe�der os interesses da "Não há dificuldades que
eolefívídade para mi

,

, , morar J país não possa realmente
os sofrimentos do nosso superar pela união, dos
povo. I seus filhos. E que.esse pen
"Só' na harmonia geral,

na colaboração de todos na

mesma obr� construtiva e família, da nossa patria
�._,.,jI.!!inla de suspeitas e de 0- cristã, formada e modelada

dias, encontraremos a at- .segundo as licões divinas
f d '

�

mos era sau avel para- a i do Redentor. A estrela que
solução dos graves proble- ) anunciou na encantada
mas de que depende a sor

te de muitos milhões de
patricios nossos.

Num ambiente saturado
de rancores e animosidade,
no cultivo de equivocas e

incompreenssões, na explo
ração -sistematica de ressen-

, timentos provocados pelos
- que semeiam discordias taÍ
vez para colher tempesta
des, nada de util e' de bom

.

\ 'óESPACHE SUAS

o ESTADO

parino da Silva.

Fp�fis, 26�Ü�-i9�3.-

OSVALDO'MELO E SENHORA
ENEDINO BATISTA RIBEIRO E SENHORA
Têm o prazer de participar aos parentes e pessoas

de suas relações o contrato de casamento de seus filhos
VANDA e JOÃO

Florianópolis, 24/12/53.

,
.

'noite, como a 'luz hascent�
da redenção para o mundo
há de nos guiar pelo ca- B. AIRES, 28 (U. P.) -
minha da fraternidade, o Violento incêndio estalou
unico onde os h.omens en-

,

, à noite passada na cidade
centram alegria, consolo e

esperança no seu trabalho,
onde os povos chegam a sando danos calculados em guaiana ocorreu com a

alcançar "as bençãos da um milhão e meio' de pe- maior rapidez, prestando Doris Day - em:

prosperidade, onde a vida sos. O espirita >de confra- sua colaboração com mo- UMA COMBINAÇÃO
se torna bela e' digna de ser ternidade argentino-brasi- dernos elementos na luta I

INVENCIVEL

vivida." leiro ficou novamente de- contra o fogo. No programa:

\ '> .. <-.:-'�. ,�,., .....� Io,-�·ã;� -

�

Brasileiros e Argentinos Uni-\,.•• .,.,.••
-, dos contra:o fogo' v. . �.",

..,' �t��......���.'
,

�_.� ·��'l.�JI
monstrado quando, atràvés
da ponte internacional, o

corpo de bombeiros da ci
.le Paso de Iôs Libres, cau- dade brasileira de Uru-

----- --,- ,---

-- -

Complemento Nac.

Preços: 3,50 - 2,00 - 1,50
Censura LIV�E

AGULHO NO PALHEIRO
No programa:

Complemento' Nacional

Às 5 - 7,15 - 8,45 horas ,·1 .tr.....
SESSÃO DAS MOÇAS % t : A,E.

I. DNESpCONHECIDO
), =. rograma:

I

! Comp. Nac,

S
·

d d d' AI' d J Em virtude da grande
oCle a e os·, Ira ores -oe I Preços: 7,00 - 3,50 falta de níquel, a EMPRE-

FI'
,

'I Imp. até 18 anos

9rianopolís ZA 'solicita, encarecida-

jliliilfiR\i,.iiiiii-.--iíli�
••""""'lJ--"

mente, a cooperação' de
SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 'W !] 1"'11 'A -eus distin!os frequentado-

IIII5:lH...IiIIIII__lIiiiIIiIIII.IllllIIIIi, res, trazendo dinheiro tro-
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA I

Pelo presente edital, convoco todos os associados,!' As 8 horas
'

I cado pelo que agradecem,
de acordo com o artigo 32 letra b, para a reunião da I Doris Monteiro - em - antecipadamente.

'

Assembléia Geral Extraordinária a se realizar dia 3 de
J'aneiro de 1954, às 9,30 horas, em primeira convocação,
com a seguinte ordem do dia:

__

Aumento do número de sócios, com consequente
alteração dos Estatutos.

I Florianópolis, 22 de Dezembro de 1953.
, CARLOS GASSENFERTH NETO

Presidente '

--------�-------------------�

JSIL-·

26-1'2-1953.

Vende-se

Pcrticípccêo
JOAQUIM AVILA E SENHORA
VVA. ,ADA BICOCCHI RAMOS

nimos adversos, nunca .me Têm o prazer de participar ao parentes e pessoas
recusando a aceitar até a de suas relações o contrato, de casamento de seus filhos

cclaboração dos que mais LÉDA e JOÃO
Florianópolis, 24 de Dezembro de 1953 ..

encarniçadamente me com-
I

bateram, quando assim o

exigia o bem do país. Já
constitui objeto da legen�a ' --Pari; c' 1-p'Q'ça-oe .da fabula popular, de-tão '-

evidente que se tornou a Oscar Meira e Senhora participam a seus paren-

minhã" indole co T do ,�::e e conhecidos o nascimento de sua fi1hinha que rece-

. . bele la, o�a, ,

berá.na pia batismal o nome de Maria de Fatima Meira,
_ que jamais esta e eceu m-

ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêia"
compatibilidades irreduti- Data 28-12-53.
veis com 0.8 que me H.osti-
I i z a r à 'm o prentederarn
desfigurar o s e n t i d o

dos meus atos. Com-
\

,

preendendo até onde le-
vam os desvarios do par

tidarismo, os entrechoques
da ambição, os excessos

da Intransígencía exaltada,
timbrei invariavelmente
em permanecer alheio a

I
essas paixões, com a visão
serena do� homens e dos

j' P
. '.. "

fatos. Para promover a t ICIPa
,.",

concórdia entre todos os a I çao
brasileiros, dei mesmo, al- MANOEL GONÇALVES e VVA. GASPARINO

gumas vezes, a impressão SENHORA VA

de inclinar-me de preferen- participam o contrato de ca- participa o contrato de ca

cia para adversarias e ini- samento de sua filha IVO- sarnento de seu filho IVO

migos de ontem. Houve até NETE com o sr. "Ivo 'Gas- com a Srta. Ivonete Gon-

.

Dormitório de casal, varanda, copa etc. Motivo
transferencia Preço de ocas ião -- Estação Radio VARIG

Coqueiros

do Sul
(Filiado ao 'clube 6 de Janeü:o _.:. Estreito)
Dia 2 - Sábado - GRITO DE CARNAVAL- Re-'

se rva' de mesas com o sr. Lidio Silva - Preço -

c-s 30,.00
----,�-------,�---�....

'I
BANCOd�CRfbITO POPULAR

IiI' � AGRICOlA '
.

, I I

, 'n....., 16 ", ,.' I 'lN\.ü c.J rtoJ.C;.!Y\.d ,
,

• I •
" fLOmAi'iÓPOLIS - SIà.,('ól6.rrn<\

Exames de ,Admissão
Ginasíos

Preparam-se candidatos.
Início das aulas a 16 do corrente.
Rua Férnândo Machado, 32.

Preço 7,60 - 3,50'
- Preços: 7,60 '-3,50
Censura: 14 anos.AS,8 horas

SESSÃO DAS MOÇAS
Doris Day - em:

UMA COMBINAÇÃO
INVENCIVEL

Preços: 3,50 - 2,00 - 1,50
No Programa:
Complemento Nacional,

As 7 e 9 horas

Censura LIVRE
Van Johnson '- em -

Preços: ·3,50 - 2,00 ---.,. 1,50
Censura: 14 anos

TODOS SÃq_ VALENTES

aS1Ull.'1
As 8 horas
Walter Pidgeon - em -

O HOMEM'

No Programa:
Comp. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00 e �l,OO
Censura 14 anos

xxx

ATENÇÁO:

' �a•••••••••••••••••••••••••

Parlicipq'ção
JOSE' MAYKqT e CATARINA MAYKOT

participam aos parentes e pessoas de suas relações o

contrato ,.de casamento de seu filho ALVINO, com a

senhorita Carmen Cardoso

CARDOSO e MARIA AM�LIALIDIO FIRMINO
l ;

WENDHAUSEN CARDOSO

participam aos parentes e pessoas de suas relações O'

contrato de casamento de sua filha CARMEM, com ·0

Sr. Alvino Maykot -'

AJ:..VINO e CARMEN

confirmam I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
. ,

�---------------------------,�-----
Florianópolis, Terça-feira, 29 de Dezembro de 1953.

Federação das Associações
Rurais de Santa Cafarinà

.

- � ..

�----:----- -_...:<.._--� ._-
-,

Partic!pação

ASSEMBLÉIA GERAL recer da Comissão Fiscal' e

-ORDINÁRIA sôbre o balanço e contas da ANGELINA FILOMENO· participa aos seus parentes
gestão do exercício anterior. PIZANI e .amigos o contrato de

la. E 2a. CONVOCAÇÕES h) Tomar conhecimento 'casamento
.

de seu filho
De acôrdo com o que de- do relatório anual do Pre-: participam aos seus paren

termina o artigo 27 dos Es- sidente e aprová-lo ou não. tes e amigos o contrato de

tatutos desta Federação fi- c) Eleger os membrosda casamento de sua filha
cam convocados os compo- Diretoria para o trienio de ANITA
nentes da Assembléia Geral 1954-1957 bem como os de com o Sr. Gerson Milanez

para se reunirem' ordinária- cada comissão. Florianópolis, 22-12-53.
mente em Ia. convocação d) Eleger um terço do
no dia 15 de Janeiro de 1954 Conselho Delíberatívo.. " ,

nesta Capital em sua sede e) Discutir e deliberar
a Rua Nunes Machado, 17 sôbre qualquer assunto de

sobrado, às 14 horas, e, não interesse da entidade e da
havendo número, no dia 20 classe.
às mesmas horas e mesmo Florianópolis, 15 de de-
local, para a seguinte or- zembro de 1953.

dern do dia: Lauro Fortes Bustamante

a) Discutir e votar o pa- - Presidente,

Florianópolis
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre FlQrianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 ,.... Caixa. Postal, 435
End. Telegv: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro·3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr .:_ SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO
Rua RiO Bonilo"n. 1247

-

Foue: 9-:3l-96 - Atende Rápido RIOMÁR

End, Tulegr.: SANDRADE

-o-

JOSE' CREMA e , I'
ZEFERINO JOSE' DOS I

SENHORA SANTOS E ESPOSA

I �.

particlpam aos} parentes e,
trazem ao. conhecimento

Iamigos, o contrato de casa-
.

dos parente e pessoas de

menta de seu. filho "suas relações o contrato de

I
<,

'L d S b'
·

DIONI'SIO CREMA' ! casamento de: sua filha,
,

ozar O U. stl- IVende se
com a senhorita Ruth R. RUTH R. DOS - SANTOS

I 'tu-Ir& Loo'rlval . . .-
C I Q ,A ESSO STANDARD DOdos Santos com o sr. Dionisio rema.

I N G .L E S' A Footes
. i

BRASIL INC., deseja ven-

]
der o seu armazem desta

[fi ;lil � iiI III i. mo, :�u (V:A.) - Divul-
_cidade, situado à Praça dos

I'
ga um matutino qu,c, dian- Recifes..

T Õ N J C A .: A P ,( R I T I V A te da re�istbciél do Sena·' Aceita proposta por es-
'

ao, em aprovar a nomeação crito, que deverão ser en

.lo sr, Batista Luzardo para viadas para a mesma Com

panhia, Caixa Postal 139,
Itajai,

CLODQMIRO NEVES

PIZANI I
Vva. ALBERTINA ALVES

MILANEZ

Pizani

(Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com ---�-_�------------------

tráfego mút·uo at2 São Paulo com a Emprêsa âe Trens-
.

-

,

portes Minas Gerais S/A.),
- -

_ ',Iavio-Molor «Carl Hoepcke»
Côslqreiras e AuxilíareSde ,I HM'IDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Costura ' Viagens entre FLORIANÚFOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

.este último apenas para o movimento de passageiros.

JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,
239 - Florianópolis
DISTRmtrnDORES I�----�----------__---- � _

--__"'--" ',Casa para
_ _,

-

CID'be' .15 . de Outu'.bro',
.

alugat:�< -,

VfAJt. CONr-O'QTAV:e:LM€N1"t
/ Aluga-se uma casa de oE ,CONH€cA O �UL 1)O�' Lmaterial (Nova) sita à rua

�,LOg �?_...._U�LA � VA �Pedro Demôro 1612, (Can-
'

__"-""to - Estreito).
Tratar na Rua Saldanho

Marinho, 123.

Precisam-se Costureiras e auxiliares de costura
com bastante prática em confecções de crianças.

Serviço permanente.'
Tratar à rua Saldanha Marinho, 127.

� _.�-- -� .....-_-...,._-.-....-.-...._._-.-_'.-.._._...._'.-..-.

Cerâmica. São· Caetano I
TIJOLOS PRENSA aJ(}S, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL· REFRA·

TARIO

PRONTA ENTREGA

OsnyGama aeia.

Rua Alvaro de Carvalho.
Programa do-mês de dezembro.
Dia 31 - Retumbante .Soirée "Noite de Confrater

nização" em Homenagem, aos Srs, associados e exmas.

familias.

Empresa FI8rianapolls S. A.
Administração 8.Transporte.

A Diretoria agradece de publico a todos 'aqueles
-que com ela cooperaram durante o ano de 1953. Es
pecialmente ao Sr. Prefeito Municipal. à Inspetoria de
Transito; aos srs. gerentes de bancos, às casas de Pe
ças e acessorios, aos seus clientes, e em particular a

cada um de seus empregados.
Espera contar com o mesmo apoia e cooperação, no

ano de 1954, para o bem do Transporte Coletivo em

nossa cidade.
-

.

Florianópolis, Dezembro de 1954.

��""'"l"�............--ALf)E> RGeU1\:...;_ DJretor Presidentê

GERSON

com a Srta. Anita

Recife, 22-12-53.

Participação

Participação
WALMOR DA SILVA MEDEIROS

E
CÉLIA AREÃO MEDEIROS

Participam aos parentes e pessôas de sua relação,"
o nascimento de sua filha REGINA CÉLIA, ocorrido no

dia 23 do corrente, na Casa de Saúde- São Sebastião,

Perola-Restaurante
Salão de bar e sorveteria, salão de refeições, cozi

nha, depósito e casa ele I 1( J adia, tendo uma área com

Lente para o. mar para uma churrascaria.

t Funcionando à mais de quatro anos à Rua 27 de
Maio 748. -/Estreito.

Aceitam-se propostas.

ITINERÁRfO DO NlVI. "CARL 'HOEPCKE"

Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE.
REIRO de 1954:

.

IDA VOLTA

Fpolis �tajaí
.

Rio Santos/
3/1 5/1 -10/1 11/1
14/1 16/1 21/1 22/1
25/1 27/1 1/2 2/2
5/2 7/2 12/2 13/2
16/2 18/2 23/2 24/2
27/2

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

'Para mais informações dirijam-se à
EMPR1l:SA NACIONAL DE �iAVEGAÇÂO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

.---._------------

seguintes documentos: Precisa�se de uma môça
a) prova de identidade, para servir de Caixa. Exi-

da qual se infira também a
gem-se referências. Tratar • PLACAS S}J.i'ILITICAS

idade da can�lidata, que se-
com o proprietárie do Bar EII-I-lr d- .. Nogueira"

"

entre 18 a 30 anos;

\
Bambú, diariamente no lo- .

� (I
.

, b) atestado de sanidade I
-,

. jlll4llcqle llluIHar IlO tr••

f,
.

t I
ca .

\, t....t. d. .um•.
•
isica e men a; ___'�r�_,,_

c) atestado de vacina,
I

'

/

As candidatas inscritas

ficarão sujeitas a uma pro
va de seleção, constante de

elementos de português e
Com êste va.loV' V. S.

nritmética, A� portadoras a.bv-irá um6- conta. que
de diploma' do curso com- lhe ..enderi. jul'O com·

1 d
'

f pensa.doV'oletar ou secun ario ica- e

do isentas da prova acima
.. levól"';' P61'ó sue residin.

"

(lia. um lindo e útil presente:.referida, umBEL/SS/MO eOFREde 14(10 eROMADO.
Florianópolis, 23 de de- lIIf'I. AProocut'e boje o NOVO

zembro de 1953. t::J NCO GRiCOLA
I Arí Ramos Castro -I. .

� (/�, 16
Secretário. ---- fI..QRIANOPOLIS - SANTA CATA�!� " .•.•
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*1953

*1954

São êsles os sinceros votos que faze
mos a todos os nossos prezados fregue
ses e amigos.

10M P EXP. PANAMERICANA
-

!AN:MEX ITDA. 'I

PRODUTOS QUíMICOS, MATÉRIAS PRIMAS PAR� IKOÚSTRIA E AGRICULTURA. IMPORTAÇÕES EM GERAL
,

,

Rua Teó�lIo_0tonl, 113 - 5.0 andar - sala 5 - Rio de Jan.• iro

NAS CONVALESCENÇAS
u Prefeitura do Distrito E'�-

,'j'ê1'al sabe-se agora que :

substituto . do sr. Lourival
fontes" ;13 chefia da Ca�':1

c; vil da ?n:sdência da Re-

D. S. P.
EDITAL

ordem pública. Ee:·á c ex-embaixa
Faço público, de

'-... do sr. Diretor, que, a partir dor do Brasil, em Buenos

desta data, e pelo prazo de Aires,

30 dias, acha-se aberta, na O 51' Lourival Fontes, co
Secretaria dêste Departa- me candidato- ao governo
menta, a inscrição ao Cur- 1:€ Sergipe, terá que se a,'

30- de Enfermeiro Visitador, /
- Iastar por ó eis meses do

instituido pelo Decreto-lei
J. 1.311, de 1� de abril de �éirg' para tomar parte atl-

/

1945, e regulamentado pelo \'3 na pror-aganda d; sua'lLrecreto n. 3.175, de 19 de -andídatui-a.

'unho do mesmo ano.
. I

_

Os requerimentos de ins- i
l�rição,. dirigidos ao diretor

IIdêste Departamento, deve
tão ser instruídos com' os

,. __._---------

Caixa

..

•

.,
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'Como Se . Deturpa a Yerdadç
��. \' - --�--

GUIA TURISTICO
x

lon�rinos). Mais alguns «Uma NoJa da êecretenle de Educação
I passos e o turista se des-! de Santa (;a.arina�'),

Tendo em vis.ta o, espan- ; l���rará com a Praça ?,e-; Sem comentários e pata
toso dasanvolvimento tu- túlío Vargas, onde cabritos

que o Povo julgue como os

rístico, entre nós, propor- (acompanhados de suas ge- atuais homens de govêrno
danado pela,-< Prefeitura, nitoras) devoram flôres po- deturpam a verdade, trans
cabe-nos auxiliar O público. licrômicas, com uma tran-

crevemos abaixo, do "Cor-
MAJOR DR. RUY P'. na Pasta da Guerra; foi '

h d I ddiA
.

No emaran ado: e tantas qui i a e, muçu manrca. reio da Manhã" de 27 do
DE MORAIS promovido, na Ar..!lla de

realizações, de tantos atra- Descendo pela Crispin Mi-

P di 't d P id I Infantaria, ao posto de Ca-
ti d t itas col

.

it t ( ·f 'to ao01' ecre o o resi en-I' lVOS, e, an as coisa para ra, o VISl an e,'. a ei
,

t d R rbli
.

d pitão, o nosso presado con- A idmi d"'g ) pa t' ipa a' d moe a epu ica, assina o
I

' ver e a ,mlrar, que o ma- peri o . r lCl r e -

P t d 'G di .

terrâneo 1° Tenente Ari
t

.

d
-

na as a a uerra, no la
.

mico sr. Fontes, presenteou men os e rara emoçao,
25 d� corrente, foi promo-I Oliveira, filho .do\ sr. .Ro-

à cidade, faz-se mistér, co- tentando o equilíbrio entre

id t d M
.

. berto Oliveira, do Banco .

ti
.'

t d b "a r'Vi o ao PQS o e ajor, por' ,mo impera lVO, a organiza- cen enas e uracos, C p 1-

merecimento, no Quadro do 'Distrito Federal. ção de um guia.-Onde o in

de Saúde do Exército, o
O Capítãc--Ari Oliveira, d�ciso turista escolha o seu

Capitão Médico Dr. Ruy muito relacionado. nos 'passeio, a sua visita. Com
Portinho de Morais.) I

meios sociais de nossa Ca- horas certas, para aprovei-
Tendo s'ervido, por mui- pital, pela justa promoção, tal' o dia todo. Como fazem

será' alvo das mais justifitos anos, no 14° B. C., o a Exprinter, a American

Major Ruy Morais atual- cadas manifestações de re-
Express 'e a velhíssima Wa-

mente vinha exercendo as gosijo, gon-Líts,
Abraçando a nobre car- Cook. A'elevadas funções de Di-'

retor do Hospital de Guar

nição, interinamente.
Pelas suas elevadas qua

lidades o promovido é pes
sôa muito relacionada nos

meios sociais e culturais de,
nossa Capital, razões pelas
quais verse-á cercado de
carinhosa manifestações de

regosijo pela' justa pro-

TIM
-,

I
,

1

\Florianópolis, Terça-iei�a, 29 de Dezembro de 1953.

Promoçõe$

do . saudossímo

contribuição da
reira das armas com espi-. Prefeitura, no terreno

.

tu
rito de sacrificio e abnega-

corrente, o seguinte:
«.,- Do gabinete do secre

tário da Educação de Santa

Catari�a, recebefuos a se

guinte nota:

"Telegramas de Florianó
chosamerite dispóstos, nas polis, reproduzidos na im
calçadas. Dobrando a direi-

prensa da Capital Federal,
ta, v�s�umbra-se a Avenida I divulgaram que o 'secretário

�erclllO Luz, com sua ar- da Educação de Santa Ca
borização frondosa, cobrin- íarína, em discurso pronun
do com sua sombra acolhe- ciado durante uma cerimô
dora, o rio, Ql,le corre pre-. nia de formatura de gina
guiçosamente para o luar, sianos em Florianópolis, ha
espantando com suas leves via atacado as Fôrças Ar.

o I
marolas, milhares e milha- madas e, com essa atitude'
res de mosquitos, teimosos provocado a retirada dos
cantadores. Um espetáculo

rístico, é de tal monta, que
cão este nosso distinto 't' . . .

t I
-

,
" ) .

.

es a a eXlglr a ms a acao,
conterrâneo se vem desta- I., o

.

quanto antes, de pma 'des-
cando nó seio do Exército, conhecidas A'.

sas agencias,
pelas elevadas qualidacles, Mas, enquanto o sr. Fon-
não só de 'militar, como de

tes, (por modéstia) não 'se

cidadão, gozando da esti- decide a 'entrar em demar
ma e apreço por parte dos

superiores hierarquicas e

subordinados que muito' o

oficiais do Exército presen
tes à festividade.inesquecível! Delícia para

os olhos e coceira (suaye)
com as picadas dos anofeli

nos, anti-turistas, nos bra

ços, mãos e rosto. Para

completar o �xtasiante pas-

seio, dessa manhã gloriosa
(orgulho da Prefeitura),
um pulinho à Praça da

Bandeira. Uma paisagem
suiça, sem a neve. Vaqui
nhas pastando docemente

nistrativa 'e progressista, do (parece reclame da Nestlé)
TEN. DR. ERNANI nosso maior Prefeito, ima- bodes cavainhacudos, eSl?i-

L. FALCÃO 'CAPITÃO ARí �inou (numa noite de ve- ando à sorrelfa para:, os

No Quadro de. Saúde do CAPELLA rão) e levou a efeito,' no transeuntes, porcos, Duroc,
Exército,

'

por decreto do O nosso distinto conter- '�urto prazo de
_

três anos, e, e Poland Chine, num 'mi-
Presidente da República, râneo 1° Tenente Ari Ca- iegundo a imprensa (rosa-' lagre de equilíbrio tal a

assinado no dia 25 do cor- -iella, filho de trad'fional Ia) , contra, a vontade da ,sua gordura, cantarolando
rente, foi promovido ao família catarinense, acaba oposição, Eis a nossa prí- na sua língua natal. Cava-
posto ·de 1° Tenente o 2° de ser promovido, por de-I neira sugestão: los, burros e mulas - no

Ten�nte Dentista Dr. Erna- :!réto de 25 do corrente, do Pela manhã às' seis minimo 15 galos, galinhas,
ni Layme Falcão, servindo Presidente da República e lOras: Assistir do Mira- patos, marrecos (Os perús
presentemente no Hospital assinado na Pasta da Guer,- Mar, o Cambirela doirado sumiram, depois do Natal).
de Guarnição desta Capi� ra, ao p�sto de Capitão, na )elo sol. Às seis e trinta, Tudo numa ha1'monia en

tal. Arma de Infantaria do lma volta pelo Mercado cantadora. E para dar uma
Jovem, entusiasta e es- 'Exército Nacional. v'Iunicipal, para uma leve côr local (afugentando a

tudioso, o promovido, ao Ccmstituindo um áto de ,déa, do _que é a hicha da visão": suíça), montões de
terminar o Curso da Escola justiça, foi recebida nesta '�arne e suas maravilhosas lixo, malchéirosos e cober
de Saúde do Exército, foi Capital com satisfi:lção, pois �onsequências.' (As pessôas tos de moscas, colocados
classificado no Hospital de C{ue o Capitão Ari Capela, lervosas .devem se abster artísticamente, perfumam a

Guarnição, ondé ainda se por suas elevadas qualida- dêsse espetáculo). Às sete grande praça. E' ali a pe
encontra. Educado, trába- des, pero seu aprimorado horas, um ligeiro promena- quena Sapucaia, da Prefei
lhador, honesto e profissio- devotamento à carreira que de, a pé, p,assando pela tura. Conclúe aqui, o pas
nal competente, ó promovi- abraçou, desde o curso da Praça Pereira e Oliveira, seio -matinal do turista. Ho
do se vem i�pondo a e�ti-I Academia, Militar que ter- ::mde em frente a Assem- ra de almoço. O programa
ma de todos, sendo o ato minou com distinção, vem bléia e o Forum, dois be- da tarde, daremos próxi
de sua justa promoção galgando os pootos da hi�- líssimos ,animais, da raça mamente ...
muito bem recebido nesta rarquia militar, gozando de �avalar, pastam tranquila
capital, onde goza de um gerais estimas e sendo mui- m-ênt; (Cópia dos prados I
vasto circulo de amizade. to relacionado no seio do
Ao Ten. Dr. Ernani Lay- Exército.

me Falcão, as felicitaçôes Às muitas 'homenagens
de O, ESTADO, extensivas que receberá O ESTADO

A notícia é ínverídica. O

que, realmente, aconteceu

foi o seguinte: o professor
Jaldyr Faustino Behríng ds

Silva, que é major do Exér

rito, há pouco dispensado
das funções de diretor do
Instituto de Educação de

F'lorianópolis, em cerimônia

semelhante, realizada no dia

cero. Em consonância com

as gigantescas obras que a,

visão (indeformável) admi-

;; à exma, família, as mais

sinceras congratulações de

O ESTADO. Dr'- Udo Depk�

...BUM

'r

Na data de ontem, que lhe
assinalou o; natalicio, o, dr.
Udo Deeke, ilustre enge
nheiro diretor da Emprêsa
Santa,Catarina, de energia
elétrica de Blumenau, teve
oportunidade de receber

----------- -------. eloquentes manifestações de

Natal do Pequeno. Jornaleiro :;;:;�e:::t�:: n:;e v�e:�
Gra.sas à iniciativa do'] eto dos Santos, empolgan- dos mais altos valores mo

jornalista Hélio Barreto dos ',}O a assistência com a sua rais da terra barriga-verdf.
CAPITÃO ARí .3antos, diretor do Departa- palavra vibran�, entusiasta Probo e competente, doo'
OLÍVEIRA 'CAPITÃO ARí C. T.

'I mento de ProI'laganda e Im- e eloquente. tado de exemplar espírito
Por DecrétCi de 25 do MESQUITA i prensa

da S. A. P. J. e ao Comoveu, profundamen- pÓ.blico, o dr: Udo Deeke,
Acaba de ser promo.vI,'do,,' c!inainismo da graciosa se- te, o improviso de um jor- , . �

g ue' exer iem vanos cal' os q , -

1na ,Al�ma 'Oe .Infantarla, do I r�horita Ema Ely. R�pp, pre- naleiro, dizendO-- tôda a sua ceu mi administração pú,
ExercIto NaclOnal, por

de-!
i,dente da Comls�ao Orga- nlegriél e gratidão' pela fes- blica, entre os Çluais os d(

Os Enfermos creto assinado na Pasta da dzadora, reali.zou-se no dia tinha que se lhes era ofere- Secretário d'E�tado e Inter,

I d
Guerra pelo sr. Presidente 2,1., às 10 horas na Sede da ciâa. ventor Federal, deixou assi-

"o'ra 8Cem
\

da República, no dia 25 do Congregação Mariana, gen- A seguir" todos se dirigi- nalada a suà passagem com
Recebemos: corrente, o nosso presado e lilmente êedida'por sua pre� ram à mesa artisticamente ttaços fortes da sua com-

"Pavilhão, 26-12-1953. distinto conterrâneo 1° Te- _;idente, a distinta senhoritá '-�; sp.osta (tendo, no 'centro �Il.'o'vàdá càpacidade, do seu

Senhor Dr. Rúbens Ra- nenete Ari Canguçú Tau- Bernadette Fontes, - o na- <í.ma belà árvore de Natal), caráter, do seu zelo pelas
mos lois de Mesquita,.. . tal do pequeno jornaleiro.

-

cnde foram seryidos doces, -:ausas colet�vas e do seu in-
Nós os doentes dêste Pa- O Capitão Ari de Mes-: Especialmente convidado, �algados'e bebidas ... E ao vejável conheciment9 dos

vilhão, por vosso 'intermé- quita servia nõ 14° B. C. ez usei da palavra, 0 Revmo. ':;l'm da música, os garotos problemas catàrinenses.
dio, desejamos expressar ao até ha bem pouco, estando :\'Ions. Frederico Hobold, divertiram-se à vontade. Levando-lhe ó nosso abra-
Excelentissimo senhor De- atualment,e servindo no 23° Vigário Geral que, com a xxx ço; com involuntário atraso,
sembargador João Medeiros R. 1. em Blumenáu, neste ,>ua proverbial eloquência, Defxamos aqui consigna- ;'sso�siamo-'nós às'justas ho-
Filho, nosso muito querido' Estado. ?ongratulou-se com a pire- do mn voto de louvor à Di- nJen'agens ensejadas pela
e ti>timado Provedor, a Di- Gozando de' um vasto bria da S. A. P. J., dizendo l'etoria do S. A ..P. J. que, ,;rata efeméride.
le10r;a do Hospital de 'Ca- circulo de amizade nesta -30 int'erêsse da Paróquia em i)ara não desviar um centa- ----_ - .,---

rídade, ao nosso ,estimado e cidade o Capitão Ari dt; ver construida a Casa do vo das contribuições cuja Preso Um
dedicado dr. Isaac Lobato Mesquita será- alvo da sa- Pequeno, Jornaleiro e con- finalidade é a Construção
Filho, ao Revmo. Padre Pe- ,tisfa�ão de quantos o apre- citando os moços a prosse- da Casa do Pequeno Jorna- <'Vigarista»)
dro Ulric e Revmas. Irmãs dam, pelás elevadas qua- :1uirem na trilha encetada. Jeiro - contribuiu, genero- Foi prêso nesta capital.

iidades que lhe ornam a Dirigiu-se, também, aos' .:amente, para êste Natal e ,segundo noticiam jornais
personalidàde e pelo seu garotos alí presentes, felici-' além da Diretoria -,- ao sr: do Rio, o cónhecido viga
qevotamento a carreira que (ando-os, carinhosamente, I Espiridião Amim e às se- rista Ernesto Macha<Jo Bor

pelo Natal e dando-lhes 0- ;lhoritas Ilza Brognoli e ges, que foi investigador da,

port,unos conselhos. I Maricha Dáux pela contri- ./polícia carióca e aplicilft di
Ern n.ome �á s: .�. '1'. J., buição expontânea e. gen�- v�rsos. "golpes" ,em pôrto,!,o JornahstaHelIo Bar-' rosa. '.

' , l Alegre. .

à exma. família. SE' associa.

.

corrente,
Pre�idente

assinado pelo
,da República

anterior, havia atacado, sem munista.
rezão as autoridades e o Presentes outros oficiais

govêrno, o que exigiu fizes- nas Fôrças Armadas, como

se o secretário de Educa- <) representante do almi

[ão, em seu 'discurso, enér- rante comandante do 5°

gica retificação dos concei- Distrito Naval e o major
tos levianos emitidos por Fortunato Ferraz Gominho,
»quêle professor. do 14° B. C., Q,ermaneceram
Nessa ocasião, o profes- no ,recinto até o final da

SOl' Jaldyr retirou-se do re- sessão, pois não houve

cinto, no que foi acompa- qualquer ataque ao glorioso
nhado por elementos agita- Éxército Naciona1.'
.dores, que compareceram Tudo, não passa de uma

-às solenidadespara ouvir a exploração política da qual
oração .do professor José é instrumento, talvez in

Martins Netto, paraninfo da I consciente, o prof. Jaldyr
turma e conhecido líder co- Behring da Silva".

o Pleito de S.Francisco do Sul'
Quatro candidatos, no são os votos de todos os ca-'

próximo dia 10· de janeiro, tarinenses. Que se não re

disputarão a Prefeitura de pitam alí
,

os tortuosos pro
São Francisco do Sul, re- CESSOS que o govêrno pôs em
entemente tornado auto- prática nos últimos pleitos
.iomo: os srs. dr. Antônio municipais, desfigurados pe
-=:arlos Guerreiro de Carva- la coacção e até pela fraude
lho, pelo P. S. D.; Antônio já provada e julgada, são os

áUgÚl,'ÍOS de quantos esti-Silva, pela U. D. N:; Fran
cisco Machado de Souza,
oelo P. T. B.; e Abel R. Oli

.et, pelo P. S. P ..

O candidato pessedista,
-scolhido em \.me�orável
.onvençâo, no dia 15 dêste,
: um brilhante elemento da

rnam o regime e querem vê
lo fortalecido em cada con

sulta às urnas. Com eleições
lisas e limpas, não haverá
derrotados. Triunfante será
�, preferência' popular, ma
nifestada soberanamente.

iova geração francisquense. Apenas' essa.
"ilho de tradicional famí-

Na' Polícia',lia, aspira ocupar o cargo

:iue seu honrado pai, o sr.

Manoel Deodoro de Carva-t- - Por ter espancado a

lho já OCUpElU e no qual ser- demente Maria de Jesus,
viu devotadamente sua ter- foi prêso e recolhido ao xa

ra. Espírito progressista, o drez da D. R o invididuo
(�andidato do P. S. D. acaba Losadino de Melo.

,/

Je forruar-se em Direito, na - Procedente de Santo'

Capital Federal, onde não Amaro da Imperatriz, ,foi

'luís permanecer, preferin,- apresentado na D.. R. e a

do vir servir· seu berço na- pós encaminhado ao Hospi
Id, disputando-lhe a chefia tal de' Caridade, Trajano
&dministrativa. A sua can- Manoel Farias, apre§entan:'
ódatura foi recebida' 'com do � ferimentos produzidos
"liva satisfação pel�. povo pOJ; arma branca, e recebi

ll'ancisquense; que espera dos num baile público, alí

')utorgar-lhe o mandato,· realizado na véspera, do in

�onfiando nas suas en,ergias dividuo José Vicente.

l�10ças. Que o pleito do (lia .,- Noemia Melo, residen
tO decorra dentro po maior te no "Morro do Bóde" a-

presentou queixa, na D. R,
contra sua vizinha Maria de
LOll:i:'des Ferrari

pntusiasmo civico � que as

:ranquias democráticas se

jam �lí J?lerías e absolutas,

De um Assíduo Leitor recebemos o seguinte:
"Meus aplausos a êsse jornal por não délJ" con

fiança ao pasquim da Laguna. O que êste quer, é
cartaz. Responder insultos e infâmias' daquela fonte
-limpa, é descer! O próprio Governador, para vin
gar-se dos ataques passados, adquiriu. o papelucho
com alguns niqueis e outras tantas resmas de papel.
E deve estar gozando sádicameQte os pobres la- ,- ,

cáios, até despachá-los com um banho de creolina_ O
silêncio de O Estado e o riso piedoso do sr. Irineu
Bornhausen ferem mais 'do que qualquer resposta.
Isso porque, os pobres diabos, na realidade, não tem
raiva dos homens de bem a quem atacam. Raiva de
verdade e raiva epilética, daquelas que espumam a

bába, eles só têm deles mesmos, por�serem obriga
dos a ser o que são. Na escala de castigos, não há
maior: ninguem precisa dçsp,reza-los; eles mesmos

se' desprezam"
,

De acôrdo. E mais: não lemos a negocita lagu.'
nense. Só lemos jornais!
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